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Час до настання корисного серцево-судинного 
ефекту емпагліфлозину: post hoc аналіз 
дослідження EMPA-REG OUTCOME
Subodh Verma, Lawrence A. Leiter, Bernard Zinman, Abhinav Sharma,  
Michaela Mattheus, David Fitchett, Jyothis George, Anne Pernille Ofstad, 
Mikhail N. Kosiborod, Christoph Wanner, Silvio E. Inzucchi

Резюме
Цілі. У дослідженні EMPA-REG OUTCOME у пацієнтів з цукровим діабетом 2-го типу та встановленим 
атеросклеротичним серцево-судинним (СС) захворюванням емпагліфлозин порівняно з плацебо знижу-
вав ризик госпіталізації через серцеву недостатність (ГСН) на 35 %, серцево-судинної смерті / ГСН 
на 34 % і СС смерті на 38 %, з раннім розділенням кривих кумулятивної частоти. Ми досліджували, 
в який момент часу після рандомізації ця користь стала очевидною.

Методи та результати. Ми виражали тимчасові траєкторії впливу об’єднаних доз емпагліф-
лозину порівняно з плацебо на ГСН, СС смерть / ГСН та СС смерть на основі відношень ризиків (95 % 
довірчий інтервал) і розрахували відношення ризиків у день, коли ефект досягав значущості, за до-
помогою моделей пропорційних ризиків Кокса. Загалом 7020 пацієнтів віком ≥ 18 років отримували 
емпагліфлозин 10 мг (N = 2345), емпагліфлозин 25 мг (N = 2342) або плацебо (N = 2333) один раз на добу 
на додаток до стандартної терапії. Середній вік (роки ± СВ) становив 63,1 ± 8,6; 72 % були чолові-
ками. Корисний ефект емпагліфлозину на СС смертність вперше досяг статистичної значущості 
на 59-й день (ВР [95 % довірчий інтервал]) (0,28 [0,08, 0,96], P = 0,0424) і загалом зберігався протягом 
усього періоду випробування (загалом 0,62 [0,479, 0,79]), P < 0,0001). Зниження ризику при застосуванні 
емпагліфлозину з точки зору ГСН досягло статистичної значущості на 17-й день (0,10 [0,01, 0,87], P = 
0,0372) і зберігалося протягом усього періоду випробування (загалом 0,65 [0,50, 0,85], P = 0,0017). Щодо 
комбінованого наслідку — СС смерті або ГСН, зниження ризику при застосуванні емпагліфлозину до-
сягло статистичної значущості на 27-й день (0,28 [0,08, 0,97], P = 0,0445) і зберігалося протягом усього 
періоду спостереження (загалом 0,66 [0,55, 0,79]), P < 0,0001). 

Висновки. У дослідженні EMPA-REG OUTCOME користь емпагліфлозину щодо зниження ризику 
ГСН, СС смерті / ГСН та СС смерті виникала протягом кількох тижнів після початку лікування. 
Найперший корисний ефект, як вбачається, був стосовно ГСН.

Ключові слова: Серцево-судинні наслідки; емпагліфлозин; серцева недостатність; цукровий діа-
бет 2-го типу
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Обгрунтування
Своєчасне зменшення серцево-судинних (СС) 
явищ при цукровому діабеті (ЦД) 2-го типу 
залишається пріоритетом фармакологічної 
терапії. Це особливо важливо для пацієнтів 
з  підтвердженими СС захворюваннями, у яких 
ризик рецидиву є підвищеним і часто раннім.

Попередні дослідження чітко продемон-
стрували, що пацієнти з ЦД 2-го типу та 
попереднім ішемічним явищем в анамнезі 
мають значний ризик наступних подій і СС 
смерті [1, 2]. Нещодавні аналізи свідчать про 
те, що інтенсивний контроль артеріального 
тиску покращує наслідки при ЦД 2-го типу, 
причому криві Каплана-Мейєра розділяють-
ся приблизно через 1 рік [3]. 

Подібним чином, інтенсивна терапія, 
спрямована на зниження рівня холестери-
ну ліпопротеїдів низької щільності, та інші 
види лікування атеросклерозу покращують 
наслідки при ЦД 2-го типу з поділом кривих 
подій, що також відбувається приблизно 
через 1 рік після рандомізації [4]. Тим часом 
інгібітори натрійзалежного котранспортера 
глюкози 2-го типу (НЗКТГ-2) продемонстру-
вали значні переваги щодо СС ускладнень 
із значно більш раннім ефектом лікування.

Під час дослідження EMPA-REG 
OUTCOME [5] емпагліфлозин знижував 
ризик госпіталізації через серцеву недо-
статність (ГСН) на 35 %, СС смерті на 38 % 
та комбінованого показника СС смерті або 
ГСН на 34 % у пацієнтів з ЦД 2-го типу і вста-
новленим атеросклеротичним СС захворю-
ванням (АС ССЗ). Зниження ризику ГСН 
відбувалось на ранній стадії [6].

Цілі
У поточних апостеріорних аналізах ми праг-
нули дослідити, в який момент часу після 
рандомізації ці корисні ефекти набули ста-
тистичної значущості.

Методи
У дослідженні EMPA-REG OUTCOME були 
рандомізовані особи віком ≥ 18 років із ЦД 
2-го типу, встановленим АС ССЗ та розра-
хунковою швидкістю клубочкової фільтрації 
≥ 30 мл/хв/1,73 м2. Комітет з клінічних по-
дій проспективно підтвердив всі випадки 
ССЗ та смертності (включаючи ГСН). Ми 
виражали тимчасові траєкторії для ефекту 
(відношення ризиків, (ВР) [95 % довірчий 
інтервал]) об’єднаних доз емпагліфлозину 
порівняно з плацебо на СС смерть, першу 
ГСН та комбінований показник СС смерті 
або ГСН (за винятком летального інсульту). 
Ми розраховували ВР кожного дня після 
рандомізації до останнього спостережен-
ня за останнім пацієнтом, використовуючи 
модель пропорційних ризиків Кокса, яка 
включала терміни для лікування, віку, статі, 
вихідного індексу маси тіла, вихідної розра-
хункової швидкості клубочкової фільтрації, 
вихідного рівня глікованого гемоглобіну та 
географічного регіону. Таким чином, були 
враховані усі події до відповідного дня, спо-
стереження за пацієнтами без подій було 
припинено у той же день. 

Потім ми оцінили час, коли ефект ліку-
вання вперше досяг статистичної значущості 
на основі P-значення < 0,05.

Результати 
Загалом 7020 пацієнтів отримували подвійне 
сліпе лікування емпагліфлозином 10 мг (N = 
2345), емпагліфлозином 25 мг (N = 2342) або 
плацебо (N = 2333) 1 раз на добу на додаток 
до стандартної терапії. Середній вік (роки ± 
СВ) становив 63,1 ± 8,6; 72 % були чоловіка-
ми. Корисний ефект емпагліфлозину на СС 
смертність вперше досяг статистичної значу-
щості на 59-й день (ВР [95 % довірчий інтер-
вал]) (0,28 [0,08, 0,96], P = 0,0424) і значною 
мірою зберігався під час спостереження.

Christoph Wanner  
Вюрцбурзька університетська клініка, Вюрцбург, 
Німеччина 

Silvio E. Inzucchi 
Медична школа Єльського університету, Нью-
Хейвен, Коннектикут, США

Mikhail N. Kosiborod 
Середньоамериканський Інститут серця Святого 
Луки, Університет Міссурі — Канзас-Сіті, Канзас-
Сіті, Міссурі, США

Нові дослідження



6

Час до настання корисного серцево-судинного ефекту емпагліфлозину      Subodh Verma et al.

24

Рис. 1. Згладжені криві для послідовних відношень ризику (ВР; 95 % довірчі інтервали [ДІ]) для 
емпагліфлозину порівняно з плацебо для (A) серцево-судинної смерті, (B) госпіталізації через серцеву 
недостатність та (C) госпіталізації через серцеву недостатність/сердечно-судинної смерті (крім 
летального інсульту), де вертикальна лінія день, коли користь досягає статистичної значущості. 
Примітки: Відношення ризиків та ДІ 95 % наведені відносно моменту цензурування даних — на масиві 
пролікованих учасників. Узагальнені результати застосовні до всієї тривалості дослідження.

Коригування даних відносно рандомізації

ВР
 (9

5 
%

 Д
І) 

ем
па

гл
іф

ло
зи

н 
по

рі
вн

ян
о 

з 
пл

ац
еб

о
ВР

 (9
5 

%
 Д

І) 
ем

па
гл

іф
ло

зи
н 

по
рі

вн
ян

о 
з 

пл
ац

еб
о

ВР
 (9

5 
%

 Д
І) 

ем
па

гл
іф

ло
зи

н 
по

рі
вн

ян
о 

з 
пл

ац
еб

о

ВР
ДІ

Коригування даних відносно рандомізації

ВР
ДІ

День 17 Всього

Перший рік

Всього
ВР
ДІ

День 317
ВР
ДІ

День 59
ВР
ДІ

Коригування даних відносно рандомізації

День 27
ВР
ДІ

Всього
ВР
ДІ

Час до настання корисного серцево-судинного ефекту емпагліфлозину    Subodh Verma et al.



7

Нові дослідження

25

Минуща втрата значущості спостері-
галася приблизно на 300-й день, після чого 
відзначався стійкий ефект протягом усього 
періоду випробування із загальним ВР 0,62 
(0,49, 0,77), Р < 0,0001. Щодо ГСН, зниження 
ризику при застосуванні емпагліфлозину 
порівняно з плацебо досягло статистичної 
значущості на 17-й день (0,10 [0,01, 0,87], 
P = 0,0372) зі стійкою значущістю протягом 
усього періоду випробування та загальним 
ВР 0,65 (0,50, 0,85), P = 0,0017. Подібним 
чином, для комбінованого наслідку СС смер-
ті або ГСН зниження ризику при застосу-
ванні емпагліфлозину досягло значущості 
на 27-й день (0,28 [0,08, 0,97], P = 0,0445) 
і зберігалося протягом усього періоду спо-
стереження із загальним ВР 0,66 (0,55, 0,79), 
P < 0,0001 (Рис. 1).

Висновки
Хоча було запропоновано кілька механізмів 
для пояснення корисного впливу лікування 
інгібіторами НЗКТГ-2 на СС явища, посе-
редницькі аналізи дослідження EMPA-REG 
OUTCOME показали, що найсильнішим 
медіатором зниження СС смерті було під-
вищення гематокриту (і гемоглобіну), що по-
тенційно відображає гемоконцентрацію [7]. 
Хоча зменшення об’єму плазми (що при-
зводить до покращення тиску наповнення 
лівого шлуночка [ЛШ] і зниження напруги 
стінки) може частково пояснити це явище, 
останні дані свідчать про те, що збільшення 
еритропоезу також може сприяти підвищен-
ню гематокриту, оскільки протягом місяця 
лікування емпагліфлозином рівень еритро-
поетину значно підвищується [8]. Імовірно, 
це ендогенне збільшення може покращити 
доставку кисню до ішемізованого міокарду, 
а також покращити роботу шлуночків (хоча 
екзогенна терапія препаратами, що стиму-
люють еритропоез у пацієнтів з хронічним 
захворюванням нирок, насправді пов’язана 
з підвищенням смертності) [9]. 

Крім того, було встановлено, що емпа-
гліфлозин порівняно з плацебо спричиняє 
значне зниження індексу маси ЛШ у осіб 
з  ЦД 2-го типу та ішемічною хворобою сер-
ця. Ці корисні ефекти на регресію маси ЛШ 

спостерігалися рано, протягом 6-місячного 
періоду лікування [10]. Таке раннє виникнен-
ня користі від лікування емпагліфлозином 
має важливі наслідки. При додаванні до від-
повідної фонової терапії (статини, інгібітори 
ренін-ангіотензинової системи, контроль 
артеріального тиску та антитромбоцитарна 
терапія) емпагліфлозин може бути корисним 
для пацієнтів із ЦД 2-го типу та АС ССЗ 
з точки зору захворюваності та смертності 
невдовзі після початку лікування. Профілак-
тика СН є особливо важливою, оскільки по-
ширеність цього захворювання у популяціях 
з ЦД 2-го типу, здається, зростає, а контроль 
традиційних факторів ризику СС, таких як 
глюкози, кров’яний тиск та ліпіди, як вба-
чається, є більш ефективним у запобіганні 
атеросклеротичних явищ, ніж проявів СН 
[3, 4, 11–13]. У пацієнтів із СН та зниженою 
фракцією викиду подібний ранній корисний 
вплив на СС смертність або погіршення СН 
спостерігався у пацієнтів, які отримували 
дапагліфлозин [14], а також емпагліфлозин 
порівняно з плацебо [15]. 

Загальні результати стосуються повної 
тривалості дослідження.

Також у таких популяціях емпагліф-
лозин впливає на ремоделювання серця: 
у 2-х менших механістичних дослідженнях 
спостерігалося зниження діастолічного та 
кінцевого систолічного об’ємів ЛШ через 
6 місяців і 36 тижнів лікування емпагліф-
лозином порівняно з плацебо [16, 17]. Крім 
цього, за даними нещодавнього досліджен-
ня, емпагліфлозин був безпечним і добре 
переносився також при декомпенсації  у па-
цієнтів із СН та зниженою фракцією викиду, 
що додатково підтверджує ранній профіль 
користь / ризик інгібіторів НЗКТГ-2 [18].

На заключення, цей post hoc аналіз де-
монструє, що емпагліфлозин забезпечує 
клінічно та статистично значущі СС пере-
ваги протягом кількох тижнів після початку 
лікування, які зберігаються протягом три-
валого часу. Ця інформація може бути ко-
рисною для клініцистів, створюючи основу 
для терапевтичних рішень щодо визначен-
ня пріоритетів та індивідуальних методів 
лікування для якнайшвидшого зменшення 
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ризику серцево-судинних захворювань та 
смертності. Вона також може допомогти 
пацієнтам з ЦД 2-го типу і встановленим АС 
ССЗ розпізнати потенціал швидкої користі 
від призначеної терапії.
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Time to cardiovascular benefits of empagliflozin: a post hoc observation  
from the EMPA-REG OUTCOME trial
Subodh Verma, Lawrence A Leiter, Bernard Zinman, Abhinav Sharma, Michaela Mattheus, David Fitchett, 
Jyothis George, Anne Pernille Ofstad, Mikhail N Kosiborod, Christoph Wanner, Silvio E Inzucchi

Abstract Aims: In the EMPA-REG OUTCOME trial, in patients with type 2 diabetes and established atherosclerotic 
cardiovascular (CV) disease, empagliflozin vs. placebo reduced the risk of hospitalization for heart failure (HHF) by 
35%, CV death/HHF by 34%, and CV death by 38%, with an early separation of the cumulative incidence curves. 
We explored at what time point after randomization these benefits became apparent.
Methods and results: We expressed time trajectories for the effect of pooled empagliflozin doses vs. placebo on 
HHF, CV death/HHF, and CV death based on hazard ratios (95% confidence interval) and calculated the hazard 
ratio on the day the effect reached significance using Cox proportional hazards models. Overall, 7020 patients 
aged ≥18 years were treated with empagliflozin 10 mg (N = 2345), empagliflozin 25 mg (N = 2342), or placebo 
(N = 2333) once daily in addition to standard of care. Mean age (years ± SD) was 63.1 ± 8.6, and 72% were male. 
The benefit of empagliflozin on CV death first reached statistical significance on Day 59 (HR [95% confidence 
interval]) (0.28 [0.08, 0.96], P = 0.0424) and was generally sustained throughout the trial (overall 0.62 [0.49, 
0.77], P < 0.0001). Risk reduction with empagliflozin on HHF reached statistical significance on Day 17 (0.10 
[0.01, 0.87], P = 0.0372) and was sustained throughout the study (overall 0.65 [0.50, 0.85], P = 0.0017). For the 
composite outcome of CV death or HHF, risk reduction with empagliflozin reached statistical significance on Day 
27 (0.28 [0.08, 0.97], P = 0.0445) and was sustained throughout follow-up (overall 0.66 [0.55, 0.79], P < 0.0001).
Conclusions: In EMPA-REG OUTCOME, the benefit of empagliflozin in reducing the risk of HHF, CV death/
HHF, and CV death emerged within weeks after treatment initiation. The earliest benefit appears to be on HHF.

Keywords: Cardiovascular outcomes; Empagliflozin; Heart failure; Type 2 diabetes.

Час до настання корисного серцево-судинного ефекту емпагліфлозину    Subodh Verma et al.



11

Нові дослідження

28

InRange: порівняння аналогів базального інсуліну 

InRange: порівняння аналогів базального 
інсуліну другого покоління гларгіну 300 Од/мл 
і деглюдеку 100 Од/мл у пацієнтів 
з цукровим діабетом 1-го типу з використанням 
безперервного моніторингу рівня глюкози — 
дизайн дослідження
Тадей Баттеліно (Tadej Battelino), Жолт Босняк (Zsolt Bosnyak), 
Томас Данне (Th omas Danne), Бхасваті Мукерджі (Bhaswati Mukherjee), 
Стів Едельман (Steve Edelman), Валері Пілорже (Valerie Pilorget), 
Пратік Чоудхарі (Pratik Choudhary), Ерік Ренар (Eric Renard), 
Річард Бергенсталь (Richard Bergenstal)

Резюме
Вступ: відомо, що неоптимальний контроль глікемії у людей з цукровим діабетом (ЦД) 1-го типу 
призводить до довгострокових мікро- та макросудинних ускладнень, і, на жаль, він все ще поширений 
навіть у найбагатших суспільствах. Хоча моніторинг глікозильованого гемоглобіну вважається зо-
лотим стандартом для оцінки контролю глікемії, такий моніторинг не дозволяє надійно виміряти 
гострі коливання рівня глюкози. Було показано, що безперервний моніторинг рівня глюкози (БМГ) по-
кращує контроль рівня глюкози та знижує частоту гіпоглікемії, а також дозволяє повніше оцінити 
загальний контроль глікемії та гіпер- і гіпоглікемічні коливання. Застосування БМГ призвело до того, 
що за мету лікування було прийнято час, протягом якого пацієнт знаходиться в діапазоні глікемії від 
3,9 до 10 ммоль/л. На сьогоднішній день доступні тільки обмежені дані з порівняння інсулінів другого 
покоління гларгіну 300 Од/мл (Гла-300) і деглюдеку 100 Од/мл (ІДег-100) в осіб з ЦД 1-го типу, і немає 
літератури щодо порівняння результатів використання БМГ для оцінки первинних, вторинних і тре-
тинних кінцевих точок. Мета дослідження InRange полягала в тому, щоб задовільнити цю потребу.

Методи: InRange — це багатоцентрове рандомізоване 12-тижневе відкрите порівняльне дослід-
ження IV фази з активним препаратом порівняння в паралельних групах. Дорослі з ЦД 1 типу будуть 
рандомізовані в групи прийому один раз на добу Гла-300 або ІДег-100 шляхом підшкірної ін’єкції вранці. 
Після 8-тижневого періоду титрування дані БМГ будуть збиратися протягом 20 послідовних днів.

Заплановані результати: основна мета полягає в підтвердженні не меншої ефективності Гла-300 
порівняно з ІДег-100 з точки зору контролю глікемії (час в діапазоні від від ≥ 3,9 до ≤ 10 ммоль/л) 
та оцінці варіабельності за допомогою БМГ у дорослих з ЦД 1-го типу. Очікується, що результати 
допоможуть підтвердити корисність БМГ у клінічній практиці в цій популяції та дадуть уявлення 
про його застосування для вимірювання результатів у клінічній практиці.

Ключові слова: безперервний моніторинг рівня глюкози; рівень глюкози в плазмі натщесерце; ва-
ріабельність рівня глюкози; глікозильований гемоглобін; інсулін; інсулін деглюдек; інсулін гларгін; само-
контроль рівня глюкози в плазмі; час в діапазоні; цукровий діабет 1-го типу

T. Баттеліно 
Університетська дитяча лікарня, Медичний 
факультет Люблянського університету, Любляна, 
Словенія 

Т. Данне
Діабетичний центр для дітей та підлітків, дитяча 
та юнацька лікарня «Ауф Дер Булт», Ганновер, 
Німеччина
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Основні положення
Використання безперервного моніторин-
гу рівня глюкози (БМГ) дозволяє повніше 
оцінити загальний контроль глікемії та під-
тримує час в діапазоні (час, коли пацієнт 
знаходиться в діапазоні рівня глюкози від 
3,9 до 10 ммоль/л) як мети лікування.

Наразі немає літератури щодо застосу-
вання БМГ для порівняння аналогів базаль-
ного інсуліну другого покоління гларгіну 
300 Од/мл (Гла-300) і деглюдеку 100 Од/мл 
(ІДег-100).

В межах InRange, багатоцентрового 
рандомізованого 12-тижневого відкритого 
порівняльного дослідження IV фази з ак-
тивним препаратом порівняння в паралель-
них групах, збиратимуть дані БМГ протягом 
20 днів поспіль у дорослих з ЦД 1-го типу, 
рандомізованих в групи прийому Гла-300 
або ІДег-100.

Дослідження призначене підтвердити 
неменшу ефективність Гла-300 порівняно 
з ІДег-100 з точки зору контролю глікемії 
(час в діапазоні від ≥ 3,9 до ≤ 10 ммоль/л) 
та коефіцієнту варіації за допомогою БМГ 
у дорослих з ЦД 1-го типу.

Очікується, що результати дослідження 
InRange нададуть більш детальну інформа-
цію про корисність БМГ для вимірювання 
результатів у клінічній практиці.

Вступ
Близько 10 % від загальної популяції з цук-
ровим діабетом (ЦД) страждають на ЦД  

1-го типу, і захворюваність підтримує розгля-
дання показника протягом останніх 30 років. 
Результати дослідження з конт ролю діабету 
та його ускладнень свідчать, що підтримка 
рівня глікозильованого гемоглобіну (HbA1c) 
близько 7 % є важливою для зниження ризи-
ку довгострокових мікросудинних усклад-
нень цукрового діабету [1]. Однак, незва-
жаючи на досягнення в галузі технологій, 
гіпоглікемія та побоювання, яке вона викли-
кає, залишаються основними перешкодами 
в підтримці низького рівня глюкози [2, 3], 
і багато осіб з ЦД 1-го типу безуспішно на-
магаються досягти цього рекомендованого 
цільового рівня глікемії [4, 5]. Хоча існує без-
ліч причин, через які важко досягти цільових 
показників глікемії, перехід на стабільніший 
і надійніший базальний інсулін може сприя-
ти кращому контролю глікемії [6].

Безперервний моніторинг рівня глюко-
зи — це метод вимірювання рівня глюкози 
в крові, який в останні роки став пошире-
нішим серед осіб з цукровим діабетом, які 
перебувають на інсулінотерапії [7]. Пристрої 
БМГ включають датчик для носіння, в якому 
для вимірювання рівня глюкози в міжклі-
тинній рідині використовується фермен-
тативна технологія, передавач, який за без-
дротовою технологією передає електричні 
показання, та приймач, який представляє 
інформацію користувачеві [7].

За допомогою БМГ вимірюються рівні 
глюкози з інтервалом 5–15 хвилин, що озна-
чає, що дані можуть бути негайно використа-
ні для коригування способу життя та терапії 
з метою сприяння зниженню частоти гіпо-
глікемії та поліпшенню контролю глікемії 
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в цілому [7–9]. На додаток до моніторингу 
рівня глюкози в крові ключовим показником, 
отриманим шляхом БМГ, є час в межах ці-
льового діапазону рівня глюкози від 3,9 до 
10 ммоль/л [час в діапазоні (ЧВД)] [9]. Профілі 
ЧВД можуть бути використані для визначен-
ня частоти та тривалості коливань глікемії, 
а також вони можуть допомогти медичним 
працівникам встановити індивідуальні цільові 
рівні глікемії  [9]. У недавньому консенсусному 
звіті ЧВД був виділений як найважливіший 
практично застосовний показник, який можна 
отримати шляхом БМГ [9].

Інсулін гларгін 300 Од/мл (Гла-300) та 
інсулін деглюдек 100 Од/мл (ІДег-100) є ана-
логами базального інсуліну другого поколін-
ня тривалої дії, показаними для лікування 
як ЦД 1-го типу, так і ЦД 2-го типу [10, 11]. 
У клінічних дослідженнях III фази при за-
стосуванні Гла-300 та ІДег-100 один раз 
на добу спостерігалися кращі оптимізовані 
фармакокінетичні (ФК) і фармакодинаміч-
ні (ФД) профілі, ніж при застосуванні ана-
логу інсуліну першого покоління інсуліну 
гларгіну 100 Од/мл, з тривалістю дії більше 
24 годин [12–14]. У недавньому дослід женні 
не меншої ефективності у осіб з некомпенсо-
ваним ЦД 2-го типу, які раніше не отриму-
вали інсулінотерапію, при введенні Гла-300 
спостерігалася менша частота у будь-який 
час (24 год) підтвердженої гіпоглікемії 
(≤ 3,9 ммоль/л) і (< 3,0 ммоль/л)], ніж у па-
цієнтів, які отримували ІДег-100, в період 
активного титрування дози (0–12 тижнів); 
однак в цілому поліпшення показників глі-
кемічного контролю та ризику гіпоглікемії 
були порівнянні між двома препаратами ін-
суліну [15]. Друге пряме порівняльне дослід-
ження, проведене за участю дорослих з ЦД 
2-го типу, які раніше отримували інсулін, 
не підтвердило більшої ефективності ІДег-
100 порівняно з Гла-300 протягом періоду 
підтримуючої терапії [16]. Наскільки нам 
відомо, було опубліковано два невеликі до-
слідження, в яких порівнюються Гла-300 
та ІДег-100 у осіб з ЦД 2-го типу з викорис-
танням БМГ, обидва були проведені в Японії 
[17, 18]. Yamabe та співавт. повідомили про 
відсутність статистично значущої різниці 

між двома препаратами інсуліну за жодним 
з оцінених показників БМГ, включно з се-
реднім ЧВД, середнім часом нижче діапазо-
ну (ЧНД; < 3,9 та < 3,0 ммоль/л) і  середнім 
коефіцієнтом варіації (КВ); КВ < 36 % вва-
жається стабільним рівнем глікемії [18, 19]. 
Однак Kawaguchi та співавт. спостерігали 
значно нижчі показники КВ і ЧНД в будь-
який час (24 години) та вночі (00:00–06:00 го-
дин) при прийомі Гла-300, ніж при прийомі 
ІДег-100  [17]. Прямі порівняння Гла-300 
та ІДег-100 у осіб з ЦД 1-го типу наразі об-
межені двома дослідженнями, в жодному 
з яких не використовувався БМГ. Цікаво, 
що результати цих досліджень контрастують 
один з одним: одне було одноцентровим 
рандомізованим подвійним сліпим пере-
хресним дослідженням методом фіксації 
еуглікемічного стану, результати якого свід-
чать, що Гла-300 один раз на добу викликає 
менші коливання профілів ФД у рівноважно-
му стані та рівномірніше розподілені профілі 
ФК, ніж ІДег-100 [13], а результати іншо-
го, з аналогічним перехресним дизайном, 
свідчать, що ІДег-100 забезпечував нижчу 
варіабельність рівня глюкози (в межах доби 
та міждобову) порівняно з Гла-300 [20].

Клінічне дослідження InRange стане 
першим дослідженням, в якому показники 
БМГ будуть використовуватися як первинна 
кінцева точка для порівняння аналогів ба-
зального інсуліну другого покоління Гла-300 
та ІДег-100 у осіб з ЦД 1-го типу. Гіпотеза, що 
перевіряється, полягає в тому, що Гла-300 має 
не меншу за ІДег-100 ефективність у дорослих 
з ЦД 1-го типу на основі ЧВД у відсот ках на 
12-му тижні. В цій статті ми опишемо мето-
дологію, яка буде використовуватися.

Методи

Дизайн дослідження

InRange (ідентифікаційний номер дослід-
ження: LPS14947) являє собою багатоцен-
трове рандомізоване 12-тижневе відкрите 
порівняльне дослідження IV фази з актив-
ним препаратом порівняння в паралельних 
групах для порівняння рівня глюкози та різ-
ниці між Гла-300 та ІДег-100 за допомогою 
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БМГ. Це дослідження було зареєстроване 
в базі даних Національної медичної бібліо-
теки США ClinicalTrials.gov (NCT04075513).

Досліджувана популяція
Приблизно 338 чоловіків і жінок будуть 
включені з декількох центрів після надан-
ня підписаної інформованої згоди. Кри-
терії включення: особи віком 18–70 років 
із ЦД 1-го типу; рівень HbA1c від ≥ 7 % до 
≤ 10 % при скринінгу; попереднє лікування 
ін’єкціями по кілька разів на добу з викорис-
танням аналога базального інсуліну один 
раз на добу та аналогів інсуліну швидкої дії 
протягом щонайменше 1 року; та лікування 
стабільною дозою за базально-болюсною 
схемою інсулінотерапії протягом 30 днів 
до скринінгу.

Критерії виключення: наявність будь-
яких клінічно значущих відхилень або неба-
жаних явищ (НЯ), які можуть перешкоджати 
безпечному завершенню дослідження або 
обмежувати оцінку ефективності; захво-
рювання нирок на кінцевій стадії; недавні 
(протягом 3 місяців) або заплановані інтра-
вітреальні ін’єкції, лазерне лікування або 
операція вітректомії з приводу ретинопатії 
або макулопатії; вагітність; і рівні білірубіну 
> 1,5 разів вище норми або рівні С-пептиду 
натще > 0,2 нмоль/л. Крім того, в учасників 
не повинна змінюватися маса тіла ≥ 5 кг 
протягом 3 місяців до скринінгу, учасники 
не повинні використовувати інсулінову пом-
пу протягом 6 місяців до скринінгу або отри-
мувати Гла-300 або ІДег-100 як базальний 
інсулін протягом 30 днів до скринінгу, гіпо-
глікемічні препарати, крім аналогів інсуліну 
швидкої дії, протягом 3 місяців до скринінгу 
або глюкокортикоїди > 10 днів протягом 
3 місяців до скринінгу.

Перед включенням протокол буде розгля-
нуто та затверджено відповідно до етичних 
стандартів наглядових рад медичних закладів 
та незалежних комітетів з етики кожної уста-
нови, що бере участь, відповідно до Гельсінк-
ської декларації. Повний перелік наглядових 
рад медичних закладів та незалежних комі-
тетів з етики можна знайти в додатковому 
матеріалі. Це дослідження буде проводитися 

відповідно до Гельсінкської декларації з усіма 
відповідними поправками, міжнародного 
керівництва з етики Ради міжнародних на-
уково-медичних організацій (CIOMS), засто-
совних керівництв ICH з належної клінічної 
практики та всіх застосовних законодавчих 
актів та нормативних вимог.

Рандомізація та досліджуване лікування
Учасники повинні перебувати під наглядом 
протягом приблизно 18 тижнів, що включає 
1–2 тижні скринінгу з наступним 4-тижневим 
вступним періодом, 12-тижневим періодом 
лікування та 2–4-денним періодом спостере-
ження (рисунок 1). Протягом 4-тижневого 
вступного періоду (з –4 по –1 тижні) учасники 
проходять стабілізацію своєї поточної терапії 
базальним і прандіальним інсуліном і навча-
ються процедурам, пов’язаним з досліджен-
ням (з –4 по –3 тижні), а вихідні значення 
БМГ визначаються за допомогою пристрою 
БМГ у сліпому режимі (з –3 по –1 тижні). 
Щоб відповідати вимогам проведення ран-
домізації, пацієнти повинні мати не менше 
10 днів (не обов’язково поспіль) з придатни-
ми для використання даними БМГ, отрима-
ними протягом вступного періоду. Протягом 
вступного періоду учасники титрують дози 
базального та прандіального інсулінів до до-
сягнення цільового самоконтрольованого 
рівня глюкози в плазмі крові (SMPG) натще-
серце від ≥ 3,9 до < 5,6  ммоль/л, і цільового 
рівня 2-годинного постпрандіального SMPG 
від ≥ 7,2 до ≤ 10 ммоль/л [електронні додат-
кові матеріали (ЕДМ), таблиця 1]. На 0-му 
тижні учасники, які відповідають критеріям 
включення/виключення, включно з даними 
БМГ та дотриманням інструкцій виробника, 
рандомізуються в співвідношенні 1:1 (стра-
тифікуються шляхом скринінгу рівня HbA1c
< 8,0 та ≥ 8,0 %) для прийому один раз 
на добу Гла-300 або ІДег-100 шляхом підшкір-
ної ін’єкції вранці. Період рандомізованого 
лікування (тижні 0–12) включає період тит-
рування дози інсуліну (тижні 0–8) і період 
збору даних БМГ (більше 20 днів поспіль 
протягом тижнів 9–12). Протягом періоду 
титрування дози Гла-300 або ІДег-100 тит-
рують принаймні щотижня (але не частіше, 
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ніж кожні 3 дні), поки учасники не досяг-
нуть цільового SMPG натщесерце від ≥ 3,9 до 
< 5,6 ммоль/л, уникаючи при цьому епізодів 
гіпоглікемії (ЕДМ, таблиця 1). Коригування 
дози засновані на медіані SMPG натщесерце 
за останні 3 дні, включно із зареєстрованими 
в день титрування значеннями, виміряними 
учасником за допомогою глюкометрів та ін-
ших наданих приналежностей. Дані БМГ за-
сліплені як для дослідників, так і для учасни-
ків. Учасники спостерігаються через 2–4 дні 
після прийому останньої дози для збору ін-
формації про безпеку після лікування.

Заплановані результати

Цілі дослідження

Основна мета полягає в підтверджен-
ні не меншої ефективності Гла-300 по-
рівняно з  ІДег-100 щодо ЧВД (від ≥ 3,9 
до ≤ 10 ммоль/л) і варіабельності у дорос-
лих з ЦД 1-го типу. Вторинні цілі поляга-
ють в оцінці контролю глікемії та інших 
параметрів варіабельності в кожній групі 
лікування на 12-му тижні з використанням 

БМГ згідно з критеріями міжнародної гру-
пи з дослідження гіпоглікемії (IHSG) [21] 
та консенсусу щодо передових технологій 
та методів лікування діабету (ATTD) [22] 
для класифікації гіпоглікемії та порівняння 
профілів безпеки лікування.

Кінцеві точки

Первинною кінцевою точкою є час у відсо-
тках в діапазоні рівня глюкози від ≥ 3,9 до 
≤ 10 ммоль/л на 12-му тижні. Вторинні кін-
цеві точки включають в себе: загальний КВ 
рівня глюкози та КВ рівня глюкози (в межах 
доби та междобовий) на тижні 12; зміна від 
вихідного рівня до тижня 12 рівня HbA1c 
і рівня глюкози в плазмі крові натщесер-
це (ГПН), виміряного в центральній лабо-
раторії; відсоток часу та середнє значення 
годин на добу з рівнем глюкози < 3,9 ммоль/л 
[в будь-який час і вночі (00:00–05:59 годин)] 
і > 10 ммоль/л; кількість учасників з НЯ; 
та кількість учасників з принаймні однією 
подією гіпоглікемії та кількість подій гіпо-
глікемії на учаснико-рік від вихідного рівня 

Дорослі пацієнти 
віком 18–70 років з ЦД1

HbA1c від > 7 % до < 10 %
Режим БЩІ з будь-яким 

базальним інсуліном 
1 р/доба та аналогами 

швидкої дії Без Гла-300 
або ІДег-100 протягом 

останніх 30 днів 
N = 338

Рандомізація 
1:1

Первинна кінцева
 точка на 12-му тижніІДег-100 1 р/доба вранці

Гла-300 1 р/доба вранці Первинна кінцева 
точка на 12-му тижні

Р
(день 1)

Титрування базального інсуліну 
(тиждень 0–8)*

БМГ
(тиждень 9–12)

SMPG в 7 точках
 (тиждень 12)

БМГ
(тиждень –3/–1)

SMPG в 7 точках
(перед Р)

Стабілізація 
дози інсуліну

(тиждень –4/–3)

Скринінг 
(1–2 тижні)

Вступний період 
(4 тижні)

Відкритий період лікування 
(12 тижнів)*

Рис. 1. Дизайн дослідження
Примітки: Зірочка вказує на телефонні дзвінки дослідників для моніторингу щотижневого титрування дози 
інсуліну між візитами до дослідницького центру для всіх учасників, крім випадків, коли дослідники відвідують 
дослідницький центр для заміни датчика. Учасник має можливість відвідати дослідницький центр в день–10 
і  день–74 для заміни датчика. БМГ — безперервний моніторинг рівня глюкози; Гла-300 — інсулін гларгін 300 Од/мл; 
HbA1c — глікозильований гемоглобін; ІДег-100 — інсулін деглюдек 100 Од/мл; БЩІ — багаторазові щоденні 
ін’єкції; 1 р/доба — один раз на добу; Р — рандомізація; SMPG — самоконтроль рівня глюкози в плазмі крові; 
ЦД1 — цукровий діабет 1-го типу.

Нові дослідження
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Нові дослідження

до тижня 12. Пошукові кінцеві точки включа-
ють подальший аналіз параметрів конт ролю 
глікемії та варіабельності на 12-му тижні 
з використанням БМГ; щоденні дози інсулі-
ну; результати, що повідомляються пацієн-
тами з точки зору задоволеності лікуванням, 
сприйняття контролю рівня глюкози в крові, 
сну та продуктивності; та профілі SMPG 
в 7 точках (детальніша інформація представ-
лена в інформаційному файлі ЕДМ).

Збір даних

Безперервний моніторинг рівня глюкози

Вихідні та досліджувані значення БМГ оці-
нюються протягом 0–3 і 9–12 тижнів від-
повідно з використанням системи БМГ 
Dexcom G6® Pro (DexCom, Inc., Сан-Дієго, 
Каліфорнія, США). Цей пристрій БМГ ре-
єструє рівні глюкози в міжклітинній рідині 
з інтервалом в 5 хвилин протягом 10 днів 
поспіль за допомогою підшкірного датчи-
ка, введеного в черевну стінку на відстані 
не менше 8 см (3 дюйми) від місць ін’єкцій 
інсуліну.

Протягом кожного періоду БМГ учас-
ники носять пристрій БМГ протягом 20 днів 
поспіль, щоб забезпечити збір придатних 
для використання даних протягом щонай-
менше 10 днів (не обов’язково поспіль). При-
датні для використання дані БМГ за будь-
який даний день визначаються як > 80 % 
часу запису за 24 години та відсутність 
пропущених даних за ≥ 2 години протягом 
24 годин, за виключенням часу прогріву дат-
чика після установки. Учасники, дослідники 
та персонал дослідження не мають доступу 
до даних БМГ дослідження. Дані будуть за-
вантажені на окремий сервер, який викорис-
товує програмне забезпечення постачаль-
ника (Quintilesims study Management Suite; 
IQVIA, Дарем, Північна Кароліна, США) 
для збереження анонімності даних; ці дані 
використовуються для створення звіту про 
прий нятність даних з щоденними резуль-
татами БМГ. Дослідник використовуватиме 
зведені дані БМГ для аналізу щоденних ре-
зультатів кожного учасника та визначення 
якості записів БМГ.

Самоконтроль рівня глюкози в плазмі

Учасники самостійно контролюють рівень 
глюкози в плазмі з тижня –4, використову-
ючи надані глюкометри Roche Accu-check® 
(Roche Diabetes Care, Inc., Мангейм, Німеч-
чина) та відповідні приналежності (ланцет, 
контрольні розчини та тест-смужки). Доза 
інсуліну та час ін’єкції базального інсуліну 
(до рандомізації) та протягом досліджувано-
го лікування (після рандомізації), а також всі 
дози прандіального інсуліну щодня реєстру-
ються в наданому щоденнику. SMPG перед 
ін’єкцією вимірюється за 30 хвилин до вве-
дення Гла-300 або ІДег-100 перед сніданком 
з 1-го дня до завершення підвищення дози 
та стабілізації рівня SMPG перед сніданком 
натщесерце в цільовому діапазоні, а потім 
≥ 3 разів на тиждень. SMPG у 7 точках про-
водиться до (перед ін’єкцією після рандомі-
зації) та через 2 години після всіх прийомів 
їжі, а також перед сном не рідше одного разу 
протягом тижнів –1 і 11.

Записи в щоденнику SMPG перевіряють-
ся дослідниками при кожному відвідуванні 
на предмет епізодів гіпоглікемії та даних 
глюкометрів. Щотижневі телефонні дзвін-
ки будуть завантажуватися на комп’ютери 
дослідницького центру на 0, 8 і 12 тижнях. 
Дані SMPG будуть використовуватися для 
коригування титрування доз базального та 
прандіального інсулінів для досягнення ці-
льових показників глюкози.

Глікозильований гемоглобін

Рівні глікозильованого гемоглобіну оціню-
ються на тижні –6/–5 (скринінг), тижні 0 
(рандомізація) та тижні 12. Рівень HbA1c 
аналізується відповідно до центральної сер-
тифікованої Національної програми стан-
дартизації глікозильованого гемоглобіну 
рівня I.

Рівень глюкози в плазмі крові натще

Рівні глюкози в плазмі крові натщесер-
це вимірюються в зразках крові, взятих 
на тижні –6/–5 (скринінг), тижні 0 (ран-
домізація) та тижні 12 в центральній ла-
бораторії.
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Оцінка безпеки

Збираються всі НЯ з моменту підписання 
форми згоди до закінчення спостереження 
для забезпечення безпеки пацієнта. НЯ ви-
значається як будь-яка несприятлива медич-
на подія в учасника, яка пов’язана за часом 
із застосуванням досліджуваного лікування, 
незалежно від того, чи розглядається вона 
як пов’язана з  досліджуваним лікуванням 
чи ні. Серйозне НЯ (СНЯ) визначається як 
будь-яка несприятлива медична подія, яка 
при будь-якій дозі призводить до летального 
наслідку, є небезпечною для життя, потре-
бує госпіталізації або призводить до стійкої 
інвалідизації/непрацездатності. Дослідник 
зобов’язаний оцінити взаємозв’язок між до-
сліджуваним лікуванням і кожним випад-
ком НЯ/СНЯ та зареєструвати всі НЯ, що 
призводять до припинення досліджуваного 
лікування. Всі епізоди гіпоглікемії докумен-
туються у спеціальній формі для гіпоглікемії 
електронної індивідуальної реєстраційної 
картки (еІРК), а записи в щоденнику SMPG 
перевіряються дослідниками на наявність епі-
зодів гіпоглікемії. Частота та розподіл гіпоглі-
кемії, частка учасників, у яких спостерігалася 
гіпоглікемія, та добовий розподіл гіпоглікемії 
аналізуються відповідно до критеріїв Аме-
риканської діабетичної асоціації (ADA) для 
класифікації гіпоглікемії (тяжка, задокументо-
вана симптоматична, безсимптомна, ймовірна 
та відносна) [23]. Гіпоглікемія, що  відповідає 
критеріям серйозності, додатково документу-
ється в формі СНЯ в еІРК.

Статистичний аналіз

Розмір вибірки
Розмір вибірки заснований на відсотку часу 
в діапазоні глюкози від ≥ 70 до ≤ 180 мг/дл 
(від ≥ 3,9 до ≤ 10 ммоль/л) на 12-му тижні, 
згідно з оцінкою з використанням показни-
ків БМГ, отриманих протягом тижнів 10–12. 
Не  меншу ефективність буде перевірено 
за допомогою однобічної помилки I типу, 
буде враховуватися відносна межа не меншої 
ефективності 10 %. Розмір вибірки на групу 
лікування розрахований таким чином, щоб 
забезпечити статистичну потужність щонай-

менше 90 %, припускаючи, що ЧВД у відсо-
тках становить 56 % в контрольній групі, за-
гальне стандартне відхилення (СВ) становить 
14,7 % та рівень непідлягання оцінці — 22 %.

Аналіз первинної кінцевої точки
Відсоток часу в діапазоні глюкози від ≥ 3,9 до 
≤ 10 ммоль/л на 12-му тижні оцінюватиметься 
в обох групах з використанням даних БМГ 
за 20 днів, отриманих у сліпому режимі протя-
гом 0–3 та 9–12 тижнів. Модель коваріаційно-
го аналізу (ANCOVA), що включає фіксовані 
категоріальні ефекти кожної групи лікування, 
страту при рандомізації за рівнем HbA1c при 
скринінгу (< 8,0 порівняно з ≥ 8,0 %) та зна-
чення ЧВД у відсотках як постійну фіксовану 
коваріату, підібрана для отримання серед-
ніх оцінок, скоригованих на вихідному рівні 
за методом найменших квадратів, на 12-му 
тижні для обох груп лікування та різниць між 
цими оцінками з відповідними стандартни-
ми помилками та 95 % довірчими інтервала-
ми (ДІ). Неменша ефективність оцінюється 
в популяції з  призначеним лікуванням (ITT) 
за скоригованою різницею між оцінками m1 – 
0,9 m0 на 12-му тижні. Її буде підтверджено, 
якщо нижня межа двобічного 95 % ДІ для цієї 
оцінки перевищує 0.

Аналіз вторинних кінцевих точок
Кінцеві точки БМГ аналізуються з викорис-
танням тієї ж моделі, що описана для первин-
ної кінцевої точки з використанням даних по-
пуляції ITT. Зміни в рівні HbA1c аналізують 
з використанням моделі ANCOVA, яка вклю-
чає фіксовані категоріальні ефекти лікування 
Гла-300 та ІДег-100 і постійну фіксовану ко-
варіату вихідного рівня HbA1c. Зміни в рівні 
ГПН будуть проаналізовані з використанням 
моделі ANCOVA, яка включає страту при 
рандомізації за рівнем HbA1c при скринінгу 
(< 8,0 %, ≥ 8,0 %), фіксовані категоріальні ефек-
ти лікування Гла-300 та ІДег-100 та постійну 
фіксовану коваріату вихідного рівня ГПН. 
Зміни від вихідного рівня в профілях SMPG 
в 7 точках (рівень глюкози в плазмі крові 
до прийому їжі та через 2 години після прийо-
му їжі під час всіх прийомів їжі та перед сном) 
до 12-го тижня наведені за групою лікування 
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з використанням середнього значення та 
СВ. Ієрархічна покрокова процедура аналізу 
буде застосована до первинної кінцевої точки 
ефективності (неменша ефективність за ЧВД 
у відсотках) і основних вторинних кінцевих 
точок [неменша ефективність (межа 10 %) 
за загальним КВ рівня глюкози та більша 
ефективність за ЧВД у відсотках] для контро-
лю помилки I типу [24]. Для інших вторинних 
кінцевих точок та інших змінних ефектив-
ності поправки на множинність не прово-
дитимуться, і будь-які значення 95 % ДІ та p 
будуть представлені тільки в описових цілях.

Сильні сторони та обмеження силь-
ні сторони цього дослідження полягають 
у тому, що воно є проспективним, багато-
центровим рандомізованим відкритим по-
рівняльним дослідженням з активним пре-
паратом порівняння в паралельних групах. 
Протокол дослідження виграє від вимоги 
мінімального забору крові та використання 
пристроїв БМГ, обидва з яких були пов’язані 
з низьким ризиком [8, 25, 26]. Більше того, 
точність БМГ була раніше підтверджена 
у дорослих з ЦД 1-го типу [8, 27]. Хоча рівень 
HbA1c, як і раніше, вважається ключовим 
методом оцінки контролю глікемії [9, 28], 
БМГ, ймовірно, стане новим золотим стан-
дартом з кількох причин [29]. Рівень HbA1c 
є сурогатним маркером середнього рівня 
глюкози в крові за попередні кілька місяців 
і, як такий, не може надати інформацію про 
гострі відхилення глікемії, будь то гіпер- або 
гіпоглікемія [9]. БМГ, однак, оцінює рівень 
глюкози в крові або в режимі реального часу, 
або з інтервалом 5–15 хвилин, тим самим 
полегшуючи майже негайне спостережен-
ня за глікемічними коливаннями, а також 
огляд добових профілів [7, 9, 28]. Показник 
ЧВД особливо перспективний, оскільки він 
дозволяє оперативно коригувати цільові 
показники, характерні для кожної окремої 
людини [9]. Тим не менш, у технології БМГ 
є обмеження, зокрема відставання від 5 
до 15 хвилин між вимірюваним датчиком 
рівнем глюкози в інтерстиціальній рідині 
та рівнем глюкози в крові [7], та точність, що 
оцінюється за середнім значенням або медіа-
ною абсолютної відносної різниці порівняно 

зі стандартними значеннями, одержаними 
в лабораторії, на яку можуть впливати ае-
робні вправи [30].

Однак в межах даного дослідження ці 
обмеження будуть аналогічним чином відо-
бражені в обох групах лікування.

Відкритий характер дослідження є ха-
рактерним обмеженням; однак, оскільки 
Гла-300 та ІДег-100 розрізняються, не було 
спроб проводити досліджуване лікування, 
розподілене випадковим чином, в сліпому 
режимі. Проте оцінка результатів базується 
на об’єктивно зібраних даних БМГ, отрима-
них у сліпому режимі (первинна та вторин-
на кінцеві точки), і даних SMPG, зібраних 
у  відкритому режимі (вторинна кінцева 
точка); окремі дані БМГ недоступні учасни-
ку, досліднику та спонсору, щоб уникнути 
прий няття рішень щодо лікування на основі 
даних для первинної кінцевої точки.

Висновки
InRange — це перше дослідження, в якому 
використовуються дані БМГ для оцінки пер-
винних кінцевих точок шляхом вивчення 
подібностей та відмінностей аналогів ба-
зального інсуліну другого покоління (Гла-300 
та ІДег-100) відповідно до затверджених ін-
струкцій для медичного застосування у до-
рослих пацієнтів із ЦД 1-го типу. Завдяки 
прямому порівнянню двох найновіших до-
ступних базальних інсулінів тривалої дії 
дослідження InRange має надати вичерпні 
глікемічні профілі, виміряні одним із найточ-
ніших методів, для учасників з ЦД 1-го типу, 
які приймають Гла-300 та ІДег-100. Крім того, 
результати повинні надати додаткові дані 
щодо застосування ЧВД у клінічній практиці.

Слова подяки. Battelino, T., Bosnyak, Z., 
Danne, T. et al. InRange: Comparison of the 
Second-Generation Basal Insulin Analogues 
Glargine 300 U/mL and Degludec 100 U/mL in 
Persons with Type 1 Diabetes Using Continuous 
Glucose Monitoring—Study Design.Diabetes 
Ther 11, 1017–1027 (2020). https://doi.
org/10.1007/s13300-020-00781-6

Фінансування. Спонсорство цього 
дослідження та плата за швидке обслуго-
вування були профінансовані компанією 
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Санофі С.А., Париж, Франція. Всі автори 
відповідають за інтерпретацію даних у цьому 
протоколі дослідження.

Редакторська допомога. Редактор-
ська допомога була надана Ребеккою Лоу-
сон (Rebecca Lawson), доктором філософії, 
з Fishawack Communications, і фінансувалася 
компанією Санофі С.А.

Авторство. Всі названі автори відпові-
дають критеріям Міжнародного комітету ре-
дакторів медичних журналів (ICMJE) щодо 
авторства цієї статті, несуть відповідальність 
за цілісність роботи в цілому та надали своє 
схвалення на публікацію статті в цій редакції.

Внески авторів. Усі автори брали участь 
в інтерпретації даних, написанні, рецен-
зуванні та редагуванні рукопису та взяли 
на себе остаточну відповідальність за за-
твердження опублікованої версії.

Розкриття інформації. Тадей Баттелі-
но отримав гонорари за участь у радах екс-
пертів компаній Novo Nordisk, Sanofi , Eli Lilly, 
Boehringer, Medtronic та Bayer HealthCare, а та-
кож як доповідач для компаній AstraZeneca, 
Eli Lilly, Bayer, Novo Nordisk, Medtronic, Sanofi  
та Roche; володіє акціями Dreamed Diabetes; 
установа Т. Б. отримала підтримку гранту 
на дослідження та витрати на відрядження від 
компаній Abbott Diabetes Care, Medtronic, Novo 
Nordisk, GluSense, Sanofi , Sandoz та Diamyd.

Томас Данне отримав гонорари за ви-
ступи та підтримку в дослідженнях, а також 
консультував компанії Abbott, Bayer, Bristol-
Myers Squibb, AstraZeneca, Boehringer Ingelheim, 
Dexcom, Eli Lilly, Medtronic, Novo Nordisk, Sanofi  
та Roche. Т. Д. є акціонером компанії DreaMed.

Стів Едельман є членом ради директорів 
компанії Senseonics і є членом бюро допо-
відачів і консультативної групи компаній 
AstraZeneca, Dexcom, Eli Lilly, MannKind, 
Merck, Novo Nordisk та Sanofi .

Пратік Чоудхарі є членом консульта-
тивних груп компаній Abbott, Cellnovo, 
Eli Lilly, Medtronic, Novo Nordisk, Roche та 
Sanofi ; отримав підтримку в дослідженнях 
від компаній Beta-O2 і Medtronic; і працює 
в бюро доповідачів компаній Abbott, Eli Lilly, 
Johnson & Johnson, Medtronic, Merck (MSD), 
Novo Nordisk, Roche та Sanofi .

Ерік Ренар отримав гонорари за консуль-
тації від компаній A. Menarini Diagnostics, 
Abbott, Becton-Dickinson, Cellnovo, Dexcom, 
Eli Lilly, Insulet, Johnson & Johnson, Medtronic, 
Novo Nordisk, Roche та Sanofi , а також під-
тримку в дослідженнях від компаній Abbott, 
Dexcom, Insulet і Roche.

Річард Бергенсталь отримував підтрим-
ку в дослідженнях, консультував або був 
членом науково-консультативної ради ком-
паній Abbott Diabetes Care, Dexcom, Eli Lilly, 
Johnson & Johnson, Medtronic, Novo Nordisk, 
Onduo, Roche, Sanofi  та United HealthCare. 
Його дослідження частково фінансуються 
Національним інститутом діабету, захво-
рювань органів травлення та нирок (грант 
Національних інститутів охорони здоров’я 
DK108611). Роботодавець Р. М. Б., некомер-
ційний інститут HealthPartners, укладає 
контракти на його послуги, і Р. М. Б. не отри-
мує жодних особистих доходів.

Жолт Босняк, Бхасваті Мукерджі та Ва-
лері Пілорже є співробітниками та акціоне-
рами компанії Sanofi  S. A.

Дотримання етичних рекомендацій. 
Перед зарахуванням протокол буде роз-
глянуто та схвалено наглядовими радами 
медичних закладів та незалежними комі-
тетами з етики кожної установи, що бере 
участь, відповідно до Гельсінкської декла-
рації. Повний перелік наглядових рад ме-
дичних закладів та незалежних комітетів 
з етики можна знайти в додатковому мате-
ріалі. Це дослідження буде проводитися від-
повідно до Гельсінкської декларації з усіма 
відповідними поправками, міжнародного 
керівництва з етики Ради міжнародних нау-
ково-медичних організацій (CIOMS), засто-
совних керівництв ICH з належної клінічної 
практики (GCP) та всіх застосовних законо-
давчих актів та нормативних вимог.

Доступність даних. Компанія Санофі 
публікує результати клінічних досліджень 
на загальнодоступних вебсайтах відповід-
но до зобов’язань компанії, міжнародних 
та місцевих законодавчих та нормативних 
вимог, а також інших зобов’язань щодо роз-
криття інформації про клінічні дослідження, 
встановлених асоціаціями фармацевтичної 
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промисловості, включно з https://clinicaltrials.
gov, https ://www.clinicaltrialsregister.eu, https:// 
www.sanofi .com, і деякими національними 
реєстрами. Анонімізовані дані окремих учас-
ників та підтверджувальні клінічні докумен-
ти будуть доступні для запиту за адресою 
https://clinicalstudydatarequest.com. Детальну 
інформацію про критерії обміну даними 
та процес запиту доступу можна знайти за 
адресою https://clinicalstudydatarequest.com .

Вперше опубліковано: Battelino T., 
Bosnyak Z., Danne T. et al. InRange: Comparison 
of the Second-Generation Basal Insulin 
Analogues Glargine 300 U/mL and Degludec 
100 U/mL in Persons with Type 1 Diabetes 
Using Continuous Glucose Monitoring—Study 
Design. Diabetes Th er. 2020;11, 1017–1027. 
https://doi. org/10.1007/s13300-020-00781-6
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Inrange: comparison of the second-generation basal insulin analogues glargine  
300 u/ml and degludec 100 u/ml in persons with type 1 diabetes using continuous 
glucose monitoring—study design
Tadej Battelino, Zsolt Bosnyak, Thomas Danne, Bhaswati Mukherjee, Steve Edelman, Valerie Pilorget,  
Pratik Choudhary, Eric Renard, Richard Bergenstal

Abstract Aims: Suboptimal glycaemic control among people with type 1 diabetes (T1D) is known to lead to 
long-term micro- and macrovascular complications and, unfortunately, it is still prevalent even in the most 
affluent societies. Although glycated haemoglobin monitoring is considered to be the gold standard for assessing 
glycaemic control, such monitoring is unable to reliably measure acute glycaemic excursions. Continuous glucose 
monitoring (CGM) has been shown to improve glucose control and reduce the incidence of hypoglycaemia, and 
also allow a more complete assessment of overall glycaemic control and hyper- and hypoglycaemic excursions. 
The use of CGM has led to time-in-range, which is the time that a patient is within the glycaemic range of 70 
to 180 mg/dL, to be adopted as a treatment target. To date, only limited data comparing the second-generation 
insulins glargine 300 U/mL (Gla-300) and degludec 100 U/mL (IDeg-100) in people with T1D are available, and 
there is no CGM literature on comparisons of the use of CGM results to assess primary, secondary and tertiary 
endpoints. The aim of the InRange study was to address this unmet need.
Methods: InRange is a multicentre, randomised, active-controlled, parallel-group, 12-week, open-label, phase 
4, comparative study. Adults with T1D will be randomised to receive once-daily Gla-300 or IDeg-100 by 
subcutaneous injection in the morning. Following an 8-week titration period, CGM data will be collected over 
20 consecutive days. 
Planned outcomes: The primary objective is to demonstrate that Gla-300 is noninferior to IDeg-100 in terms 
of glycaemic control [timein-range C 70 to B 180 mg/dL (C 3.9 to B 10 mmol/L)] and variability, as assessed 
using CGM, in adults with T1D. The results are expected to help confirm the utility of CGM in clinical practice 
in this population and provide insight into its application as an outcome measure in clinical practice.

Keywords: Continuous glucose monitoring; Fasting plasma glucose; Glucose variability; Glycated haemoglobin; 
Insulin; Insulin degludec; Insulin glargine; Self-monitoring of plasma glucose; Time-in-range; Type 1 diabetes.

Trial registration: NCT04075513.
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Порівняльна ефективність інгібіторів котранспортера глюкози 2 типу    Тагер Т., Атар Д. та інші

Порівняльна ефективність інгібіторів 
натрійзалежного котранспортера  
глюкози 2 типу (іНЗКТГ2) у відношенні  
серцево-судинних наслідків при цукровому 
діабеті 2 типу: систематичний огляд  
і мережевий метааналіз рандомізованих  
контрольованих досліджень
Тобіас Тагер, Дан Атар, Стефан Ейджвол, Г’юго Е. Катус,  
Мортен Грунтвіг, Джон Г.Ф. Кліланд, Ендрю Л. Кларк,  
Ханна Фрьоліх, Лутц Франкенштайн

Резюме
Застосування інгібіторів натрійзалежного котранспортера глюкози 2 типу (іНЗКТГ2) сприяє поліп-
шенню серцево-судинних наслідків у пацієнтів із цукровим діабетом (ЦД) 2 типу. Порівняльна ефек-
тивність окремих іНЗКТГ2 залишається неясною. Пошук рандомізованих контрольованих досліджень з 
вивчення застосування канагліфлозину, дапагліфлозину, емпагліфлозину або ертугліфлозину пацієнтам 
із ЦД 2 типу здійснювався у PubMed, на www.clinicaltrials.gov та у Кокранівському центральному реєстрі 
контрольованих досліджень. Препарати порівняння включали плацебо або будь-який інший активний 
препарат порівняння. Первинною кінцевою точкою була смертність з усіх причин. Вторинні кінцеві 
точки включали серцево-судинну смертність та загострення серцевої недостатності (СН). Дані 
узагальнювалися за допомогою мережевого метааналізу (ММА). Було включено 64 дослідження, в яких 
взяли участь 74 874 пацієнти. Загальна якість доказової бази була високою. При порівнянні з плацебо, 
застосування емпагліфлозину та канагліфлозину забезпечувало поліпшення у відношенні всіх трьох 
кінцевих точок, тоді як при застосуванні дапагліфлозину спостерігалося поліпшення у відношенні час-
тоти загострення СН. При порівнянні з іншими іНЗКТГ2, емпагліфлозин був більш ефективним у 
зниженні смертності з усіх причин та серцево-судинної смертності. Емпагліфлозин, канагліфлозин 
і дапагліфлозин однаково впливали на зниження частоти загострень СН. При застосуванні ертугліф-
лозину не спостерігалося впливу на жодну з трьох досліджуваних кінцевих точок. Аналізи чутливості 
з включенням додаткових періодів і з виключенням досліджень з тривалістю терапії < 52 тижні 
підтвердили основні результати. Аналогічні результати були отримані, коли аналізи смертності 
обмежувалися пацієнтами, включеними до досліджень серцево-судинних наслідків (n = 38 719). При 
застосуванні емпагліфлозину та канагліфлозину спостерігалося поліпшення виживаності, при-
чому емпагліфлозин був більш ефективним, порівняно з іншими іНЗКТГ2. Вплив емпагліфлозину, 
канагліфлозину та дапагліфлозину у відношенні зниження частоти загострення СН був порівнянним. 
Для підтвердження цих результатів необхідно провести проспективні прямі порівняльні дослідження.

Ключові слова: інгібітори натрійзалежного котранспортера глюкози 2 типу, цукровий діа-
бет 2 типу, смертність, серцева недостатність, ефективність
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Інгібітори натрійзалежного котранспорте-
ра глюкози 2 типу (іНЗКТГ2) — це новий 
клас пероральних цукрознижуючих засобів 
(ПЦЗ) із помірним впливом на глікемічний 
контроль та низьким ризиком виникнення 
гіпоглікемії і набору ваги [1, 2]. Згідно з до-
ступними на сьогодні доказами, іНЗКТГ2 
сприяють поліпшенню серцево-судинних 
кінцевих точок, включаючи смертність з усіх 
причин, серцево-судинну смертність, серце-
ву недостатність (СН) та атеросклеротичні 
макроваскулярні події [3]. Однак у різних 
дослідженнях спостерігався варіабельний 
ступінь зниження серцево-судинного ризику 
при застосуванні іНЗКТГ2 [3–6]. Окрім того, 
потенційна серцево-судинна безпечність 
деяких ПЦЗ викликає занепокоєння [7]. 
Таким чином, залишається невизначеність 
щодо порівняльної ефективності окремих 
іНЗКТГ2 або можливого класового ефекту. 
На сьогодні проспективні чи ретроспективні 
порівняння окремих іНЗКТГ2 не проводили-
ся. Враховуючи необхідний розмір вибірки 
і пов'язані з цим витрати, порівняльне до-
слідження іНЗКТГ2 може бути ніколи не 
буде проведено. Тому ми провели мережевий 
метааналіз (ММА) рандомізованих контр-
ольованих досліджень з метою комплексно-
го порівняння серцево-судинних переваг 
іНЗКТГ2 у пацієнтів із цукровим діабетом  
(ЦД) 2 типу.

Методи

ММА — це доповнення попарного мета-
аналізу, що передбачає порівняння декіль-
кох препаратів з використанням як прямих 
порівнянь втручань в рамках рандомізо-
ваних контрольованих досліджень, так і 
непрямих порівнянь між дослідженням на 
основі спільного препарату порівняння.  
ММА має переваги перед попарним мета-
аналізом, включаючи уточнення супер-

ечливих наслідків декількох досліджень, 
що включають декілька спільних препа-
ратів порівняння, та розрахунок непря-
мого ефекту відсутніх прямих порівнянь 
між важливими препаратами. Окрім того, 
ММА може забезпечувати більшу статис-
тичну потужність та перехресну валіда-
цію ефекту лікування, що спостерігаєть-
ся, для слабких зв’язків при поміркованій 
зв'язності мережі та достатньому розмі-
рі вибірки. Це забезпечує вищу точність 
оцінок ефекту лікування та можливість 
класифікації усіх втручань у послідовному 
порядку.

Огляд проводився відповідно до роз-
ширених положень стандарту Бажаних пара-
метрів звітності для систематичних оглядів 
і метааналізів (PRISMA) для представлення 
систематичних оглядів, що включають ММА 
медичних втручань [8–11]. Протокол ММА 
був проспективно зареєстрований за кінце-
вим реєстраційним ідентифікаційним номе-
ром у PROSPERO: CRD42020151112.

Виявлення та відбір досліджень

Пошук рандомізованих досліджень з ви-
вчення застосування канагліфлозину, 
дапагліфлозину, емпагліфлозину або ер-
тугліфлозину у пацієнтів із ЦД 2 типу 
здійснювався в електронних базах даних 
(PubMed, Кокранівський центральний ре-
єстр контрольованих досліджень) та на 
веб-сайтах (www.clinicaltrials.gov) до 12 
серпня 2019 р. Для докладної інформації 
щодо стратегії пошуку див. Додаткові ма-
теріали. Окрім того, огляди та метааналізи 
іНЗКТГ2, опубліковані у PubMed з 2017 
по 2019 роки, були перевірені на пред-
мет додаткових досліджень іНЗКТГ2. Два 
рецензенти незалежно один від одного 
перевіряли посилання відповідно до таких 
попередньо визначених критеріїв відбору.
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Дизайн дослідження 
Включалися проспективні рандомізовані 
контрольовані дослідження з паралельними 
групами (усі кінцеві точки) або з перехрес-
ним дизайном (лише загострення серцевої 
недостатності (СН)). Обмеження щодо дати 
публікації, мови або розміру вибірки не за-
стосовувалися.

Популяція 
Включалися дослідження за участю дорос-
лих пацієнтів (≥ 18 років) із діагнозом ЦД 
2 типу, які отримували іНЗКТГ2 протягом 
щонайменш 24 тижнів. Обмеження щодо 
статі, етнічної приналежності, фонової 
терапії діабету або дози іНЗКТГ2 не за-
стосовувалися.

Втручання
Лікування проводилося канагліфлозином, 
дапагліфлозином, емпагліфлозином або 
ертугліфлозином протягом щонайменш 24 
тижнів. Довільний ліміт у 24 тижні був обра-
ний, щоб потенційна перевага у виживаності 
стала помітною на тлі загальної низької ко-
роткострокової вихідної смертності у гру-
пах хворих на діабет. Аналізи обмежувалися 
канагліфлозином, дапагліфлозином, емпа-
гліфлозином та ертугліфлозином, оскіль-
ки ці препарати схвалені як Управлінням 
з контро лю якості харчових продуктів і лі-
карських засобів США, так і Європейською 
агенцією з лікарських засобів.

Препарати порівняння
Плацебо або стандартне лікування.

Наслідки
Основним наслідком була смертність з усіх 
причин. Вторинні наслідки включали серце-
во-судинну смертність та загострення СН.

Вилучення даних та оцінка якості

Усі відповідні статті переглядалися двома не-
залежними дослідниками, які оцінювали від-
повідність статті і резюме стандартизованим 
формам абстракції даних. У разі спірних пи-
тань залучався третій дослідник. Для кожного 
включеного дослідження здійснювалося вилу-
чення інформації щодо дизайну дослідження, 
характеристик пацієнтів, втручань та наслідків. 

Якість включених досліджень оцінювали за 
критеріями Співпраці Кокрана [12].

Статистичний аналіз

Цей ММА здійснювався за допомогою про-
грамного забезпечення Stata версії 15.0 
(StataCorp, Коледж-Стейшен, Техас, США) 
з використанням сімейства команд network 
[13, 14]. Застосовувалася модель випадкових 
ефектів. ММА проводився з метою отриман-
ня оцінок наслідків основної та вторинних 
кінцевих точок, що виражалися як відносні 
ризики (ВР) і 95 % довірчі інтервали (ДІ) 
для бінарних наслідків. Для наочного зо-
браження доказової бази використовували 
графік мережі лікарських засобів з коротким 
описом її характеристик. Графік складається 
з вузлів, що представляють препарати, що 
порівнюються, та ребер, що представляють 
доступні прямі порівняння (порівняння, що 
оцінювалися щонайменш як в одному до-
слідженні) між парами препаратів [14–16]. 
Якість оцінок ефекту лікування оцінюва-
лася відповідно до підходу робочої групи 
з розробки, оцінки та експертизи ступеня 
обґрунтованості клінічних рекомендацій 
(GRADE) [17, 18]. Для ранжування методів 
лікування використовували поверхню під 
кривою сукупного ранжування (SUCRA) — 
перетворення середнього значення, що вра-
ховує як розташування, так і дисперсію усіх 
відносних ефектів лікування [19]. Значення 
SUCRA знаходяться у діапазоні від 0 до 1,0, 
Чим більше значення SUCRA, і чим ближче 
до 1,0, тим вища вірогідність того, що пре-
парат знаходиться у найвищому або в одно-
му з вищих рангів; чим ближче значення 
SUCRA до 0, тим більша вірогідність того, 
що препарат знаходиться у найнижчому або 
одному з нижчих рангів [20]. Для перевірки 
публікаційного зміщення був побудований 
воронкоподібний графік [14]. Узгодженість 
результатів оцінювали у кожній петлі шля-
хом розрахунку фактора неузгодженості та 
статистичної значущості, що визначалася за 
допомогою Z-тесту [16, 21].

Для досліджень, що включали осно-
вний період і додатковий період, результати 
основного періоду розглядали в основних 
аналізах. Для перевірки стабільності резуль-
татів проводили аналіз чутливості шляхом 
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Рис. 1.  Мережеві графіки з урахуванням: а — смертності з усіх причин, b — серцево-судинної  
смертності, с — загострення серцевої недостатності 

Примітки: CANA, канагліфлозин; DAPA, дапагліфлозин; EMPA, емпагліфлозин; ERTU, ертугліфлозин; EXE, екс-
енатид; GLIME, глімепірид; GLIP, гліпізид; LINA, лінагліптин; MET, метформін; PLA, плацебо; SAXA, саксагліптин; 
SITA, сітагліптин; VILDA, вілдагліптин. Вузли представляють досліджувані взаємодії, а ребра — доступні прямі 
порівняння між парами втручань. Вузли та ребра зважені відповідно до кількості досліджень, що включають від-
повідні втручання. Кольорові ребра використовуються для представлення ризику систематичної помилки для 
кожного прямого порівняння у мережі, при цьому кольори використовуються для позначення парних метааналізів 
із низьким, невизначеним та високим ризиком систематичної помилки.
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включення результатів додаткових періодів 
відповідних досліджень за умови, що подвій-
на сліпа терапія продовжувалася без змін 
під час додаткового періоду. Якщо терапія 
змінювалася під час додаткового періоду до-
слідження, враховувалися тільки результа-
ти основного періоду. З додаткових аналі-
зів чутливості виключалися дослідження з 
високим ризиком систематичної помилки, 
дослідження, в яких лікування тривало <52 
тижнів, і дослідження, не спрямовані на оцін-
ку серцево-судинних наслідків. Для кожно-
го дослідження узагальнювалися дані щодо 
різних дозувань активних препаратів та/або 
препаратів порівняння. З аналізів кінцевих 
точок були виключені групи дослідження, що 
включали більш як один активний препарат 
(= комбінована терапія). Усі р-значення були 
двобічними, статистична значущість довіль-
но встановлена на рівні < 0,05.

Результати

Пошук у літературі
Стратегія пошуку дозволила отримати 
73 відповідні записи, що містили інфор-
мацію про 64 дослідження [4–6, 22–87]. У 
випадку трьох досліджень (NCT02681094, 
NCT02630706, NCT00736879) результати не 
були опубліковані у рецензованому журналі, 
проте доступні публічно на веб-сайті www.
clinicaltrials.gov. Інформація про дизайн і 
результати досліджень була отримана з www.
clinicaltrials.gov. Блок-схема процесу відбору 
досліджень представлена на електронному 
Рис. 1. Узгодженість між рецензентами була 
чудовою (κ = 0,935, 95 % ДІ 0,891–0,980).

У жодному дослідженні не проводилося 
пряме порівняння двох різних іНЗКТГ2. За-
галом у 44 дослідженнях іНЗКТГ2 порівнюва-
лися з плацебо, а у 18 дослідженнях іНЗКТГ2 
порівнювалися з іншими активними препара-
тами. У двох дослідженнях іНЗКТГ2 порівню-
вався як і з плацебо, так і з іншим активним 
препаратом. Канагліфлозин досліджувався у 
14 дослідженнях (n = 22 220 пацієнтів), тоді 
як дапагліфлозин досліджувався у 30 дослі-
дженнях (n = 31 863 пацієнти). У тринадцяти 
дослідженнях за участю 15 716 пацієнтів ви-
вчалося застосування емпагліфлозину, а у 
семи дослідженнях — застосування ертугліф-
лозину (n = 5074 пацієнти). Відповідні мере-

жеві графіки з описом активних препаратів і 
кінцевих точок представлені на Рис. 1а-с. Усі 
дослідження, крім одного, були багатоцентро-
вими, і середня тривалість лікування протя-
гом основного періоду досліджень становила 
40 тижнів. П'ятнадцять досліджень включали 
основний період і додатковий період, під час 
якого подвійна сліпа терапія продовжувалася 
без змін. Середня тривалість дослідження, 
включаючи додатковий період, становила 52 
тижні. В цілому, були отримані дані 64 до-
сліджень за участю 74 874 пацієнтів. З них 
3155 пацієнтів були рандомізовані в групу 
комбінованої терапії з більш ніж одним до-
сліджуваним препаратом, у зв'язку з чим були 
виключені з аналізів кінцевих точок. Таким 
чином, до аналізу наслідків були включені 
дані 71 719 пацієнтів. Для інформації щодо ха-
рактеристик досліджень, включених до цього 
мережевого метааналізу див. Таблицю 1.

Характеристики пацієнтів

Вік пацієнтів у середньому становив від 52 
до 69 років, а вихідний рівень HbA1c варію-
вався від 7,2 до 9,3 %. У більшості пацієнтів 
була збережена функція нирок. Поширеність 
серцево-судинних захворювань була пред-
ставлена в 15 дослідженнях і варіювалася 
від 26,1 % до 100 %, загалом 26 360 пацієнтів 
мали серцево-судинні захворювання. Зага-
лом 7534 пацієнти з 14 досліджень раніше не 
отримували лікування, тоді як 67 340 паці-
єнтів отримували фонову терапію діабету за 
допомогою ПЦЗ та/або інсуліну. Для доклад-
ної інформації див. електронну Таблицю 1.

Ризик систематичної помилки

Загальний ризик систематичної помилки 
був низьким. Що стосується окремих пунк-
тів оцінки ризику систематичної помилки 
(електронний Рис. 2), більшість досліджень 
забезпечили належну генерацію випадкової 
послідовності з гарним балансом груп на по-
чатковому рівні. Дані про смертність з усіх 
причин були доступні для всіх досліджень, 
крім одного, тоді як про серцево-судинну 
смертність повідомлялося в 46 (71,9 %) до-
слідженнях (n = 59168 пацієнтів). Дані щодо 
наслідків СН були доступні для 42 683 паці-
єнтів, включених у 12 досліджень. Не було 
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Дослідження Ідентифікатор 
дослідження Рік Спонсор Активний  

препарат
Препарат  

порівняння
Центри 

(n)
Пацієнти 

(n)

Тривалість лікування 
(тижні)

Основний 
період

Додатковий 
період

Bailey [22] NCT00528879 2010 Bristol-Myers Squibb, AstraZeneca Дапагліфлозин Плацебо 80 546 24 н/д

Bailey [23] н/д 2012 Bristol-Myers Squibb, AstraZeneca Дапагліфлозин Плацебо 63 282 24 н/д

Barnett [24] NCT01164501 2014 Boehringer Ingelheim, Eli Lilly Емпагліфлозин Плацебо 127 738 52 н/д

Bode [25] NCT01106651 2013 Janssen Research & Development, 
LLC Канагліфлозин Плацебо 90 716 26 н/д

Bolinder [26, 27] NCT00855166 2012, 
2014 Bristol-Myers Squibb, AstraZeneca Дапагліфлозин Плацебо 40 182 24 78

Cefalu [28] NCT00968812 2013 Janssen Research & Development, 
LLC Канагліфлозин Глімепірид 157 1450 52 н/д

Cefalu [29] NCT01031680 2015 Bristol-Myers Squibb, AstraZeneca Дапагліфлозин Плацебо 141 922 24 28

Dagogo-Jack [30] NCT02036515 2018 Merck & Co., Inc. Ертугліфлозин Плацебо 104 462 26 26

DeFronzo [31] NCT01422876 2015 Boehringer Ingelheim, Eli Lilly Емпагліфлозин Лінагліптин 197 686 [413] 24 28

Ferdinand [32] NCT02182830 2019 Boehringer Ingelheim, Eli Lilly Емпагліфлозин Плацебо 92 157 24 н/д

Ferrannini [33] NCT00528372 2010 Bristol-Myers Squibb, AstraZeneca Дапагліфлозин Плацебо 85 559 24 н/д

Fioretto [34] NCT02413398 2018 AstraZeneca,  
National Institutes of Health Дапагліфлозин Плацебо 88 321 24 н/д

Forst [35] NCT01106690 2014 Janssen Research & Development, 
LLC Канагліфлозин Плацебо 74 342 26 н/да

Frias [36],  
Jabbour [37] NCT02229396 2016, 

2018 AstraZeneca Дапагліфлозин Ексенатид 134 694 [463] 28 25

Grunberger [38] NCT01986855 2018 Merck Sharp & Dohrne Corp.,  
Pfizer Inc. Ертугліфлозин Плацебо 121 467 52 н/д

Hadjadj [39] NCT01719003 2016 Boehringer Ingelheim, Eli Lilly Емпагліфлозин Метформін 190 1364 [702] 
669 24 н/д

Haring [40] NCT01159600 2013 Boehringer Ingelheim Емпагліфлозин Плацебо 148 24 н/д

Haring [41] NCT01159600 2014 Boehringer Ingelheim Емпагліфлозин Плацебо 148 637 24 н/д

Henry [42] NCT00643851 2012 Bristol-Myers Squibb, AstraZeneca Дапагліфлозин Метформін 105 598 [404] 24 н/д

Henry [42] NCT00859898 2012 Bristol-Myers Squibb, AstraZeneca Дапагліфлозин Метформін 131 638 [427] 24 н/д

Hollander [43, 44] NCT01999218 2018 Merck & Co., Inc. Ертугліфлозин Глімепірид 232 1325 52 52

Inagaki [45] NCT01413204 2014 Mitsubishi Tanabe Pharma 
Corporation Канагліфлозин Плацебо 5 272 24 н/д

Jabbour [46] NCT00984867 2014 Bristol-Myers Squibb, AstraZeneca Дапагліфлозин Плацебо 88 451 24 24

Ji [47] NCT01095653 2014 Bristol-Myers Squibb, AstraZeneca Дапагліфлозин Плацебо 40 393 24 н/д

Kadowaki [48] NCT02354235 2017 Mitsubishi Tanabe Pharma 
Corporation Канагліфлозин Плацебо 3 138 24 н/д

Kaku [49] NCT01294423 2014 Bristol-Myers Squibb, AstraZeneca Дапагліфлозин Плацебо 27 261 24 н/д

Kohan [50] NCT00663260 2014 Bristol-Myers Squibb, AstraZeneca Дапагліфлозин Плацебо 111 252 24 70

Kovacs [51, 52] NCT01210001 2014, 
2015 Boehringer Ingelheim Емпагліфлозин Плацебо 69 498 24 52

Lavalle-Gonzalez 
[53] NCT01106677 2013 Janssen Research & Development, 

LLC Канагліфлозин Плацебо 169 1284 26 н/д

Leiter [54] NCT01042977 2014 Bristol-Myers Squibb, AstraZeneca Дапагліфлозин Плацебо 173 965 24 28

Lewin [55] NCT01422876 2015 Boehringer Ingelheim, Eli Lilly Емпагліфлозин Лінагліптин 197 677 [405] 52 н/д

Mathieu [56, 57] NCT01646320 2015, 
2016 Bristol-Myers Squibb, AstraZeneca Дапагліфлозин Плацебо 67 320 24 26

Таблиця 1. Вихідні характеристики включених досліджень

Нові дослідження
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Дослідження Ідентифікатор 
дослідження Рік Спонсор Активний  

препарат
Препарат  

порівняння
Центри 

(n)
Пацієнти 

(n)

Тривалість лікування 
(тижні)

Основний 
період

Додатковий 
період

Matthaei [58] NCT01392677 2015 Bristol-Myers Squibb, AstraZeneca Дапагліфлозин Плацебо 46 218 24 н/д

Müller-Wieland 
[59] NCT02471404 2018 AstraZeneca Дапагліфлозин Глімепірид 194 939 [627] 52 н/д

Nauck [60] NCT00660907 2011 Bristol-Myers Squibb, AstraZeneca Дапагліфлозин Гліпізид 95 814 52 н/д

Neal [4] NCT01032629, 
NCT01989754 2017 Janssen Research & Development, 

LLC Канагліфлозин Плацебо 667 10,142 188 н/д

Perkovic [61] NCT02065791 2019 Janssen Research & Development, 
LLC Канагліфлозин Плацебо 690 4397 136 н/д

Phrommintikul 
[62] NCT03178591 2019

Thailand Research Fund, 
National Science and Technology 

Development Agency NSTDA
Дапагліфлозин Вілдагліптин 1 49 24 н/д

Pollock [63] NCT02547935 2019 AstraZeneca Дапагліфлозин Плацебо 116 448 [296] 24 н/д

Pratley [64] NCT02099110 2018 Merck & Co., Inc., Pfizer Inc. Ертугліфлозин Сітагліптин 21 1232 [745] 52 н/д

Ridderstrale  
[65, 66] NCTO1167881 2014, 

2018 Boehringer Ingelheim, Eli Lilly Емпагліфлозин Глімепірид 173 1545 104 104

Rodbard [67] NCT02025907 2013 Janssen Research & Development, 
LLC Канагліфлозин Плацебо 47 216 26 н/д

Roden [68, 69] NCTO 1177813, 
NCTO 1289990

2013, 
2015 Boehringer Ingelheim, Eli Lilly Емпагліфлозин Сітагліптин, 

плацебо 124 899 24 52

Rosenstock [70] NCT00683878 2012 Bristol-Myers Squibb, AstraZeneca Дапагліфлозин Плацебо 105 420 48 н/д

Rosenstock [71] NCTO 1606007 2015 Bristol-Myers Squibb, AstraZeneca Дапагліфлозин Саксагліптин 139 534 [355] 24 н/д

Rosenstock [72] NCT01011868 2015 Boehringer Ingelheim, Eli Lilly Емпагліфлозин Плацебо 97 494 78 н/д

Rosenstock [73] NCTO 180932 7 2016 Janssen Research & Development, 
LLC Канагліфлозин Метформін 158 1186 [712] 26 н/д

Rosenstock [74] NCT02033889 2018 Merck Sharp & Dohme Corp., Pfizer Ертугліфлозин Плацебо ? 621 26 н/дa

Schemthaner [75] NCTO 1137812 2013 Janssen Research & Development, 
LLC Канагліфлозин Сітагліптин 140 755 52 н/д

Scott [76] NCT02532855 2018 Merck & Co., Inc. Дапагліфлозин Сітагліптин 185 614 24 н/д

Softeland [77] NCTO 1734785 2017 Boehringer Ingelheim, Eli Lilly Емпагліфлозин Плацебо 90 332 24 н/д

Stenlof [78] NCTO 1081834 2013 Janssen Research & Development, 
LLC Канагліфлозин Плацебо 79 584 26 н/дa

Strojek [79, 80] NCT00680745 2011, 
2014 Bristol-Myers Squibb, AstraZeneca Дапагліфлозин Плацебо 84 596 24 24

Terra [81] NCT01958671 2017 Pfizer, Inc., Merck & Co., Inc. Ертугліфлозин Плацебо 67 461 26 н/дa

Wilding [82, 83] NCT00673231 2012, 
2014 Bristol-Myers Squibb, AstraZeneca Дапагліфлозин Плацебо 126 807 24 80

Wilding [84] NCTO 1106625 2013 Janssen Research & Development, 
LLC Канагліфлозин Плацебо 85 469 26 26

Wiviott [5] NCTO 1730534 2019 AstraZeneca Дапагліфлозин Плацебо 882 17,160 218 н/д

Yale [85] NCTO 1064414 2013 Janssen Research & Development, 
LLC Канагліфлозин Плацебо 89 269 26 н/д

Yang [86] NCTO 1095666 2016 Bristol-Myers Squibb, AstraZeneca Дапагліфлозин Плацебо 32 444 24 н/д

Yang [87] NCT02096705 2018 AstraZeneca Дапагліфлозин Плацебо 28 272 24 н/д

ZiММАn [6] NCT01131676 2015 Boehringer Ingelheim, Eli Lilly Емпагліфлозин Плацебо 590 7020 164 н/д

AstraZeneca NCT00736879 Bristol-Myers Squibb, AstraZeneca Дапагліфлозин Плацебо 62 282 24 н/д

AstraZeneca NCT02681094 AstraZeneca Дапагліфлозин Саксагліптин 119 883 [590] 24 н/д

Merck Sharp & 
Dohme Corp NCT02630706 Merck Sharp & Dohme Corp., Pfizer Ертугліфлозин Плацебо 50 506 26 н/д

Таблиця 1. Вихідні характеристики включених досліджень (продовження)

Примітки: під час додаткового періоду дослідження пацієнтам, які отримували плацебо або активний контрольний препарат, було змі-
нено лікування. Тому в аналізах розглядався тільки основний період відповідних досліджень, н/д, немає даних. Числа у дужках позна-
чають кількість пацієнтів, доступних для аналізу кінцевих точок (якщо вона відрізняється від загальної кількості пацієнтів, включених 
у відповідне дослідження).
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Рис. 2. Графік прогностичного інтервалу для смертності з усіх причин
Примітки: графік прогностичного інтервалу являє собою форест-діаграму спільних оцінених зведених ефектів як з 
прямих, так з непрямих порівнянь разом з довірчими інтервалами. Значущі результати представлені синім кольором.
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виявлено систематичного зв'язку між типом 
або розміром дослідження, датою публікації 
та відсутністю інформації про кінцеві точки. 
Скоригований з урахуванням порівнянь во-
ронкоподібний графік для смертності з усіх 
причин (електронний Рис. 3) був симетрич-
ним, що свідчить про відсутність ефекту ма-
лих досліджень та публікаційного зміщення.

Наслідки

Усі кінцеві точки, включаючи відповідні по-
казники наслідків для кожної групи дослі-
дження, див. в електронній Таблиці 2.

Смертність з усіх причин

Графік прогностичного інтервалу, що уза-
гальнює відносні середні ефекти разом із 
впливом неоднорідності на відповідний до-
вірчий інтервал (= прогностичний інтервал) 
кожного (мережевого) порівняння, показано 
на Рис. 2. Канагліфлозин, дапагліфлозин та 
емпагліфлозин чинили позитивний вплив на 
смертність з усіх причин порівняно з плацебо. 
Аналіз прямих порівнянь показав більшу 
ефективність емпагліфлозину як порівняно 
з канагліфлозином, так і з дапагліфлозином. 
Жодне інше пряме порівняння будь-якої пари 
препаратів (включаючи не НЗКТГ2 препа-
рати) не виявило істотної різниці між пре-
паратами, хоча для більшості цих порівнянь 
95 % ДІ був широким. Значення SUCRA пред-
ставлені у Таблиці 2. Наочне відображення 
ранжування з урахуванням значень SUCRA 
представлено на електронному Рис. 4. Невід-
повідність усередині відповідних замкнутих 
петель для кожного порівняння була в ціло-
му низька (електронний Рис. 5) і не досягла 
статистичної значущості для жодної з петель.

Серцево-судинна смертність

Графік прогностичного інтервалу (Рис. 3) 
показав, що емпагліфлозин знову був більш 
ефективним, ніж плацебо, канагліфлозин 
та дапагліфлозин у зниженні серцево-су-
динної смертності. Канагліфлозин також 
знизив серцево-судинну смертність у по-
рівнянні з плацебо. Жодне інше пряме по-
рівняння будь-якої пари препаратів (вклю-
чаючи не НЗКТГ2 препарати) не виявило 

істотної різниці між препаратами, хоча для 
більшості цих порівнянь 95 % ДІ також був 
широким. Значення SUCRA представлені у 
Таблиці 2. Наочне відображення ранжування 
з урахуванням значень SUCRA представле-
но на електронному Рис. 6. Невідповідність 
усередині відповідних замкнутих петель для 
кожного порівняння була в цілому низька 
(електронний Рис. 7) і не досягла статистич-
ної значущості для жодної з петель.

Загострення СН

Графік прогностичного інтервалу (рис. 4) по-
казав, що канагліфлозин, дапагліфлозин та ем-
пагліфлозин знижували частоту кінцевої точки 
госпіталізації з приводу СН порівняно з пла-
цебо. Інших істотних відмінностей у наслідках 
СН між окремими іНЗКТГ2 не спостерігалося. 
Значення SUCRA представлені у Таблиці 2. На-
очне відображення ранжування з урахуванням 
значень SUCRA представлено на електронному 
Рис. 8. Замкнуті петлі були відсутні, а отже 
будь-які невідповідності неможливі.

Аналіз чутливості

Аналіз чутливості здебільшого підтвердив 
основні результати. Після включення резуль-
татів додаткових періодів досліджень до ана-
лізу наслідків, емпагліфлозин знову виявився 
більш ефективним у зниженні смертності з 
усіх причин та серцево-судинної смертності, 
ніж усі інші препарати, тоді як між окреми-
ми іНЗКТГ2 не спостерігалося відміннос-
тей у зниженні частоти декомпенсації  СН 
(електронний Рис. 9, 10 і 11). Результати були 
аналогічними після виключення досліджень 
із тривалістю лікування < 52 тижнів (електро-
нний Рис. 12, 13 та 14) або при обмеженні ана-
лізу пацієнтами, включеними до дослідження 
серцево-судинних наслідків (n = 38 719; елек-
тронні Рис. 15, 16 та 17). Оскільки не було вияв-
лено жодного дослідження з високим ризиком 
систематичної помилки, відповідний аналіз 
чутливості був недоцільний. 

Обговорення

ІНЗКТГ2 належать до класу ПЦЗ, що чи-
нять сприятливий вплив на серцево-су-
динні кінцеві точки у пацієнтів із ЦД 2 
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Рис. 3. Графік прогностичного інтервалу для серцево-судинної смертності
Примітки: графік прогностичного інтервалу являє собою форест-діаграму спільних оцінених зведених ефектів як з 
прямих, так з непрямих порівнянь разом з довірчими інтервалами. Значущі результати представлені синім кольором.Канагліфлозин
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типу. Наразі рандомізоване контрольовані 
дослідження (РКД) або ретроспективні 
прямі порівняння доступних іНЗКТГ2 не 
проводилися. ММА набуває все більшої 
популярності як засіб дослідження порів-
няльної ефективності. Об'єднання прямих 
та непрямих (отриманих транзитивно че-
рез спільний препарат порівняння) доказів 
дозволяє провести порівняння, котрі інак-
ше не піддаються традиційному (сукупно-
му) аналізу, разом з підвищенням точності 
оцінок. Таким чином, цей аналіз є першим 
аналізом, який дозволив отримати докази 
порівнянних серцево-судинних ефектів 
різних іНЗКТГ2 у пацієнтів із ЦД 2 типу.

У комплексному аналізі майже 75 тисяч 
пацієнтів із 64 досліджень було визначено, що 
в той час як емпагліфлозин, канагліфлозин 
та дапагліфлозин знижують смертність з усіх 
причин порівняно з плацебо, емпагліфлозин є 
більш ефективним, ніж два інших препарати. 
Практично аналогічні результати спостеріга-
лися і щодо серцево-судинної смертності, тоді 
як усі три препарати є однаково ефективними 
у відношенні декомпенсації СН. Ертугліфло-
зин не чинив впливу на жодну з трьох дослі-
джуваних кінцевих точок.

Таблиця 2. Значення поверхні під кривою сукупно-
го ранжування (SUCRA) для всіх кінцевих точок

SUCRA
Смертність 

з усіх 
причин

Серцево-
судинна 

смертність

Декомпен- 
сація СН

Канагліфло-
зин 0,519 0,533 0,754

Дапагліфло-
зин 0,437 0,414 0,537

Емпагліфло-
зин 0,684 0,697 0,677

Ертугліфло-
зин 0,385 0,659 н/д

Плацебо 0,335 0,374 0,285

Примітки: СН, серцева недостатність; н/д, немає да-
них. SUCRA — це перетворення середнього значення, 
що враховує як розташування, так і дисперсію усіх 
відносних ефектів лікування. SUCRA становить 1, коли 
препарат однозначно найкращий, і 0, коли препарат 
однозначно найгірший [19]. 

Переваги емпагліфлозину у відношенні 
смертності відповідають результатам чоти-
рьох нещодавно опублікованих масштаб-
них плацебо-контрольованих досліджень 
серцево-судинних результатів, оскільки на 

Рис. 4. Графік прогностичного інтервалу для загострення серцевої недостатності
Примітки: графік прогностичного інтервалу являє собою форест-діаграму спільних оцінених зведених ефектів як з 
прямих, так з непрямих порівнянь разом з довірчими інтервалами. Значущі результати представлені синім кольором.
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ці дослідження припадає понад 90 % по-
дій смерті, включених до цього аналізу. У 
дослідженні EMPA-REG-OUTCOME ем-
пагліфлозин забезпечив значне знижен-
ня смертності з усіх причин і серцево-
судинної смертності у 7020 пацієнтів із 
ЦД 2 типу з високим серцево-судинним 
ризиком [6]. У той же час, вплив дапагліф-
лозину на виживаність був нейтральним у 
17 160 пацієнтів, включених у дослідження 
DECLARE-TIMI 58 [5]. Аналогічним чином, 
канагліфлозин не впливав на загальну ви-
живаність або серцево-судинну смерть як у 
10 142 пацієнтів, включених у дослідження 
CANVAS, так і у 4401 пацієнта, включеного у 
дослідження CREDENCE [4, 61], хоча у всіх 
випадках 95 % ДІ показника ефекту ледь 
торкався лінії нульового ефекту.

Отримані результати можуть відо-
бражати особливості дизайну досліджень 
або фактичні відмінності між препара-
тами. Хоча молекули дапагліфлозину та 
канагліфлозину дуже подібні до молекул 
емпагліфлозину, незначні відмінності у 
молекулярній структурі можуть обумов-
лювати критичні відмінності. Наприклад, 
молекулярні відмінності між гормонами 
тестостероном та естрадіолом значно мен-
ші, ніж відмінності між молекулою емпа-
гліфлозину та іншими двома препаратами 
класу [88]. Однак окремі іНЗКТГ2 мають 
спільний механізм дії, а також важливі 
фармакологічні характеристики, включаю-
чи біодоступність, селективність до рецеп-
торів, метаболізм, період напіввиведення 
та виведення [89, 90]. Окрім того, вони 
чинять подібний вплив на рівень глюкози 
в крові, масу тіла та артеріальний тиск, 
котрі є ймовірними медіаторами антиате-
росклеротичної дії іНЗКТГ2.

Різницю у сприятливому впливі на ви-
живаність між окремими іНЗКТГ2 можна 
пояснити відмінностями у досліджуваних 
популяціях. Наприклад, кількість паці-
єнтів із діагностованим атеросклеротич-
ним серцево-судинним захворюванням у 
дослідженні EMPAREG-OUTCOME була 
значно вищою, ніж в інших досліджен-
нях. Показник смертності у групі плацебо 
дослідження EMPAREG-OUTCOME був 
вищим, ніж в інших дослідженнях впливу 
іНЗКТГ2 на серцево-судинні наслідки, що 

підкреслює відмінності між популяціями. 
Ще одним фактором є кількість пацієнтів 
із супутньою хронічною хворобою нирок, 
яка варіювалася залежно від досліджен-
ня. Оскільки терапія іНЗКТГ2 могла бути 
більш корисною для пацієнтів із пору-
шенням функції нирок, виключення таких 
пацієнтів із дослідження DECLARE-TIMI 
58 могло призвести до обмеження сприят-
ливого впливу на смертність [91].

На сьогодні доступно дуже мало даних 
щодо впливу ертугліфлозину на серцево-
судинну систему. Цей ММА включає сім 
досліджень за участю 4740 пацієнтів, які 
отримували ертугліфлозин; однак у цих до-
слідженнях зареєстровано лише 17 смертей. 
У зв'язку з низькою кількістю подій, резуль-
тати аналізів смертності дають широкі до-
вірчі інтервали і повинні інтерпретуватися 
з обережністю. Серцево-судинна ефектив-
ність та безпека ертугліфлозину у пацієнтів 
із ЦД 2 типу оцінювались у дослідженні 
VERTIS-CV. Набір пацієнтів завершився у 
2017 році, і результати представлені у 2020 
році [92] (прим. ред).

Поточний ММА показав чітке знижен-
ня подій СН при застосуванні канагліфло-
зину, дапагліфлозину та емпагліфлозину 
без значних відмінностей між окремими 
іНЗКТГ2. Знову ж таки, ці результати голо-
вним чином обумовлені чотирма масштаб-
ними дослідженнями серцево-судинних 
результатів, в яких було зареєстроване 
відносне зниження ризику декомпенсації 
СН на 30–40 % при застосуванні кожного 
з препаратів [4–6, 61]. Варто відзначити, 
що користь не залежала від вихідного сер-
цево-судинного ризику або наявності СН 
в анамнезі [93–95]. Користь іНЗКТГ2 у 
відношенні наслідків СН може бути обу-
мовлена зниженням об’єму циркулюючої 
крові та іншими гемодинамічними ефекта-
ми зі зниженням навантаження на міокард 
[93–95]. Натрійурез [96], системне зни-
ження артеріального тиску [97], модифіка-
ція інтраренальної ренін-ангіотензинової 
вісі  [98] та зменшення ригідності артерій 
[99] разом можуть сприяти захисту, що 
забезпечується терапією [94]. Ці ефек-
ти були зареєстровані при застосуванні 
усіх іНЗКТГ2, що відповідає порівняльній 
ефективності окремих іНЗКТГ2.

Нові дослідження
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У цьому ММА при порівнянні окремих 
іНЗКТГ2 з іншими активними препарата-
ми не було виявлено значних відмінностей 
у смертності або ефективності щодо СН. 
Це суперечить двом нещодавно опубліко-
ваним метааналізам, в яких застосування 
інгібіторів НЗКТГ2 пов'язували з нижчою 
смертністю та нижчим ризиком СН по-
рівняно з інгібіторами дипептидилпеп-
тидази-4 [100, 101]. Однак у метааналізах 
порівнювалися класи препаратів, тоді як 
у цьому ММА порівнюються окремі пре-
парати класу. З огляду на низьку кількість 
подій, включених до кожного аналізу, слід 
з обережністю підходити до інтерпретації 
порівняння окремих іНЗКТГ2 з іншими 
активними препаратами.

Обмеження

У цей ММА включені всі доступні дані щодо 
впливу іНЗКТГ2 на загальноприйняті кін-
цеві точки у пацієнтів із ЦД 2 типу. Нещо-
давно опубліковане дослідження DAPA-HF 
навмисно виключено з аналізу [102]. Це 
пов’язано з тим, що в усі дослідження (за 
виключенням DAPA-HF) включалися паці-
єнти з ЦД 2 типу, деякі з яких страждали на 
хронічну СН, тоді як дослідження DAPA-HF 
включало тільки пацієнтів із хронічною 
СН, деякі з яких страждали на ЦД 2 типу. 
Це призвело б до суттєвого викривлення 
вихідних характеристик між DAPA-HF та 
іншими дослідженнями. Таким чином, по-
рушення припущення про транзиторність 
призвело б до некоректності всього ММА. 
Слід розглянути ще декілька потенційних 
обмежень дослідження.

По-перше, більшість досліджень у 
цьому ММА включали відносно невелику 
кількість пацієнтів, причому на чотири 
дослідження припала майже половина до-
сліджуваної популяції.

По-друге, середня тривалість спостере-
ження в основних дослідженнях становила 
40 тижнів, що обмежує аналіз смертності. 
Проте отримані результати були підтвер-
джені під час аналізу чутливості, обмеженого 
дослідженнями з тривалістю лікування не 
менш як 52 тижні.

По-третє, більшість включених досліджень 
не була призначена для вивчення серцево-су-

динних результатів. Тому вони не могли ви-
явити відмінності у виживаності між активним 
препаратом та препаратами порівняння. Однак 
об'єднання даних окремих досліджень у (мере-
жевому) метааналізі є відповідним інструмен-
том для підвищення потужності та достовір-
ності результатів окремих досліджень. Окрім 
того, результати ММА були підтверджені в ході 
аналізу чутливості, з якого були виключені до-
слідження, не пов'язані із серцево-судинними 
наслідками.

По-четверте, вихідний серцево-судин-
ний ризик — якщо він взагалі був пред-
ставлений — суттєво відрізнявся в різних 
дослідженнях, при цьому в дослідженнях 
емпагліфлозину було значно більше паці-
єнтів із діагностованим атеросклеротич-
ним серцево-судинним захворюванням. 
Оскільки пацієнти з високим серцево-су-
динним ризиком можуть отримати більше 
користі від терапії іНЗКТГ2, відмінності 
між популяціями учасників випробувань 
могли призвести до викривлення резуль-
татів. Окрім того, відмінності у фоновій 
цукрознижуючій та/або серцево-судинній 
терапії могли вплинути на кількість серце-
во-судинних кінцевих точок.

По-п'яте, статистично значущі ре-
зультати (мережевого) метааналізу не-
обов'язково означають клінічно значущі 
відмінності ефективності. Тому результати 
цього дослідження слід інтерпретувати з 
обережністю.

Висновок

Було виявлено, що емпагліфлозин, канагліф-
лозин та дапагліфлозин однаково знижують 
частоту декомпенсації СН. Однак емпагліфло-
зин асоціювався з більш значним зниженням 
смертності з усіх причин та серцево-судинної 
смертності. Через низьку кількість подій, за-
реєстрованих у ході випробувань ертугліф-
лозину, на підставі аналізу ертугліфлозину не 
можна зробити об’єктивних висновків щодо 
серцево-судинних наслідків. Хоча відмінності 
в ефективності окремих іНЗКТГ2 можуть 
відображати різний дизайн досліджень, клі-
ніцисти можуть віддати перевагу емпагліф-
лозину порівняно іншими іНЗКТГ2, поки не 
буде отримано більше даних про порівняльну 
ефективність іНЗКТГ2.

Порівняльна ефективність інгібіторів котранспортера глюкози 2 типу    Тагер Т., Атар Д. та інші
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Comparative efficacy of sodium-glucose cotransporter-2 inhibitors (SGLT2i)  
for cardiovascular outcomes in type 2 diabetes: a systematic review and network  
meta-analysis of randomised controlled trials
Tobias Täger, Dan Atar, Stefan Agewall, Hugo A Katus, Morten Grundtvig, John G F Cleland,  
Andrew L Clark, Hanna Fröhlich, Lutz Frankenstein  

Abstract
Sodium-glucose cotransporter-2 inhibitors (SGLT2i) improve cardiovascular outcomes in patients with type 2 
diabetes mellitus (T2D). The comparative efficacy of individual SGLT2i remains unclear. We searched PubMed, 
www.clinicaltrials.gov and the Cochrane Central Register of Controlled Trials for randomised controlled trials 
exploring the use of canagliflozin, dapagliflozin, empagliflozin or ertugliflozin in patients with T2D. Comparators 
included placebo or any other active treatment. The primary endpoint was all-cause mortality. Secondary endpoints 
were cardiovascular mortality and worsening heart failure (HF). Evidence was synthesised using network meta-
analysis (NMA). Sixty-four trials reporting on 74,874 patients were included. The overall quality of evidence 
was high. When compared with placebo, empagliflozin and canagliflozin improved all three endpoints, whereas 
dapagliflozin improved worsening HF. When compared with other SGLT2i, empagliflozin was superior for all-
cause and cardiovascular mortality reduction. Empagliflozin, canagliflozin and dapagliflozin had similar effects on 
improving worsening HF. Ertugliflozin had no effect on any of the three endpoints investigated. Sensitivity analyses 
including extension periods of trials or excluding studies with a treatment duration of < 52 weeks confirmed the 
main results. Similar results were obtained when restricting mortality analyses to patients included in cardiovascular 
outcome trials (n = 38,719). Empagliflozin and canagliflozin improved survival with empagliflozin being superior 
to the other SGLT2i. Empagliflozin, canagliflozin and dapagliflozin had similar effects on improving worsening 
HF. Prospective head-to-head comparisons would be needed to confirm these results.

Keywords: Efficacy; Heart failure; Mortality; Sodium-glucose cotransporter-2 inhibitors; Type 2 diabetes.
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Перехід з інсуліну НПХ  
на інсулін гларгін 300 Од/мл покращує 
глікемічний контроль і знижує ризик 
гіпоглікемії: результати багатоцентрового 
проспективного спостережного дослідження

Б. Вольник, Д. Віза, Т. Щепанік, А. Сита, Т. Клупа

Резюме

Цукровий діабет (ЦД) 2 типу — основна причина захворюваності та смертності в усьому світі, що 
становить суттєву проблему для громадського здоров'я. Значна частка пацієнтів з ЦД 2 типу, які 
отримують терапію інсуліном, не досягає цільових рівнів глікозильованого гемоглобіну (HbA1c), що 
зрештою збільшує ризик довгострокових мікросудинних і макросудинних ускладнень. Застосування 
нових препаратів інсуліну, включно з аналогами базального інсуліну другого покоління, такими як 
інсулін гларгін 300 Од/мл (Gla-300), може бути одним з потенційних варіантів покращення контр-
олю цукрового діабету у таких пацієнтів. У кількох опублікованих рандомізованих контрольованих 
дослідженнях оцінювалася клінічна ефективність Gla-300, здебільшого в порівнянні з інсуліном глар-
гіном 100 Од/мл, а також інсуліном деглудек. Однак обсяг інформації щодо ефективності Gla-300 в 
умовах реальної практики, коли пацієнти переходять безпосередньо з базального людського інсуліну 
нейтрального протаміну Хагедорна (НПХ), обмежений. Основна мета цього дослідження полягала в 
оцінці ефективності Gla-300, що визначалася як відсоток учасників зі зниженням HbA1c ≥ 0,5 % через 
6 місяців після переходу з інсуліну НПХ, у учасників з ЦД 2 типу. Вторинні цілі включали оцінку безпеки 
на основі відсотку пацієнтів, які зазнали ≥ 1 епізоду, і кількості епізодів гіпоглікемії за категоріями: 
важкі, з клінічними проявами, підтверджені з клінічними проявами, денні або нічні, зміна маси тіла 
і дози інсуліну. В цілому 6-місячний період спостереження завершили 469 учасників. Середній рівень 
HbA1c на вихідному рівні становив 9,19 %. Відсоток учасників з покращенням рівня HbA1c на ≥ 0,5 % 
в порівнянні з вихідним рівнем становив 71,7 % через 6 місяців. Через 3 і 6 місяців середній рівень HbA1c 
знизився на 0,77 % (± 0,98) і 1,01 % (± 1,12) відповідно (р < 0,00001 в порівнянні з вихідним рівнем), в той 
час як глікемія натщесерце знизилася на 32 мг/дл і 37 мг/дл відповідно (р < 0,00001 в порівнянні з ви-
хідним рівнем). Протягом 6 місяців спостереження спостерігалося помірне збільшення доз як Gla-300, 
так і інсулінів короткої дії, коли такі застосовувалися. Відсоток учасників з ≥ 1 випадком гіпоглікемії 
протягом попередніх 4 тижнів значно знизився у порівнянні з вихідним рівнем до 3-го і 6-го місяців, як і 
частка учасників з гіпоглікемією з клінічними проявами вночі (p < 0,00001 у порівнянні з вихідним рівнем). 
Жоден учасник не мав гіпоглікемії тяжкого ступеня після переходу на Gla-300. Маса тіла, окружності 
талії і стегон, а також співвідношення талії і стегон істотно не змінилися. На закінчення, це велике 
проспективне спостережне дослідження продемонструвало, що перехід з інсуліну НПХ на Gla-300 призвів 
до значущого покращення рівня HbA1c лише за помірного підвищення дози інсуліну, зниження ризику 
гіпоглікемії і відсутності збільшення маси тіла.
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Вступ

Цукровий діабет (ЦД) 2 типу — основна причи-
на захворюваності та смертності в усьому світі, 
що становить суттєву проблему для громад-
ського здоров'я. Оптимізація контролю рівня 
глюкози в крові, особливо у пацієнтів, які отри-
мують терапію інсуліном, — складне завдання, 
оскільки для цього потрібно компенсувати й 
врівноважити зниження глікозильованого ге-
моглобіну (HbA1c) з потенційним збільшенням 
ризику гіпоглікемії. Гіпоглікемія вважається 
основною перешкодою для досягнення опти-
мального контролю при інсулінотерапії ЦД 2 
типу [1]. Щоб уникнути гіпоглікемії, пацієнти 
з ЦД 2 типу, які отримують інсулін, можуть на-
вмисно підтримувати рівень глюкози в плазмі 
вище за рекомендовані значення [2, 3]. Значна 
частка пацієнтів з ЦД 2 типу не досягає цільо-
вих рівнів HbA1c [4–7], що зрештою збільшує 
ризик довгострокових мікросудинних і макро-
судинних ускладнень. Також вважається, що 
страх перед гіпоглікемією сприяє субоптималь-
ному контролю рівня глюкози [8].

Використання нових, більш безпечних 
аналогових препаратів інсуліну може бути 
одним з потенційних підходів до покращен-
ня рівня HbA1c без збільшення ризику гіпо-
глікемії у пацієнтів з ЦД 2 типу, які отриму-
ють інсулін. Перехід з базального людського 
інсуліну нейтрального протаміну Хагедорна 
(НПХ) на аналоги базального інсуліну пер-
шого покоління тривалої дії значно знижує 
ризик гіпоглікемії у пацієнтів з ЦД 2 типу [9]. 
Крім того, було показано, що використання 
аналогів базального інсуліну другого поко-
ління, що мають безпікові фармакокінетичні 
профілі й більшу тривалість дії, додатково 
знижує ризик гіпоглікемії [10, 11]. Проте в 
жодному дослідженні не оцінювалася ефек-
тивність базальних інсулінів другого по-
коління в реальній практиці у пацієнтів, які 
перейшли з НПХ на базальний людський 

інсулін. Вирішення цієї проблеми мало б чи-
мале клінічне значення, оскільки в багатьох 
країнах, включно із Польщею, інсулін НПХ 
досі широко використовується.

Мета дослідження

Первинна ціль цього дослідження полягала 
в оцінці ефективності інсуліну гларгіну 300 
Од/мл (Gla-300) в учасників з ЦД 2 типу, які 
раніше отримували терапію інсуліном НПХ 
в центрах лікування цукрового діабету в 
Польщі. Клінічна ефективність визнача-
лася як відсоток учасників зі зниженням 
HbA1c ≥ 0,5 % через 6 місяців після пере-
ходу на Gla-300. Вторинні цілі включали 
оцінку зміни рівня HbA1c порівняно з ви-
хідним рівнем через 3 і 6 місяців, відсо-
ток учасників, які досягли індивідуально 
визначених цільових показників HbA1c, 
рівень глюкози в крові натщесерце, середнє 
значення показника самоконтролю рівня 
глюкози в крові (СКРГК) за сімома пункта-
ми, дозу інсуліну і масу тіла. Безпеку також 
оцінювали як вторинну кінцеву точку за 
відсотком учасників з ≥ 1 подією і числом 
гіпоглікемічних подій за категоріями: з клі-
нічними проявами, підтверджені з клініч-
ними проявами (якщо рівень глюкози в 
крові ≤ 3,9 ммоль/л (70 мг/дл)), тяжкого 
ступеня (тобто вимагали допомоги інших 
із введенням вуглеводів або глюкагону чи 
застосування інших коригувальних дій), до-
бові (час пробудження) і нічні (під час сну).

Матеріали і методи

Умови проведення дослідження
Дослідниками, що брали участь участь, були 
діабетологи, які регулярно лікують пацієнтів 
з ЦД 2 типу в центрах/клініках лікування 
цукрового діабету, які погодилися з прин-
ципами протоколу дослідження.

Т. Щепанік (T. Szczepanik)
Лікарня ім. Старкевича, Онкологічний диспансер 
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У кожному центрі до дослідження вклю-
чали послідовних пацієнтів, які відповідали 
критеріям участі, доти, доки не було досяг-
нуто цільової кількості учасників 500 осіб.

Реєстрацію проводили відповідно до 
принципів, встановлених 18-ю Всесвітньою 
медичною асамблеєю (Гельсінкі, 1964 р.), 
включно з усіма наступними поправками. 
Реєстрація також відповідала всім міжнарод-
ним керівним принципам і національним за-
конам і правилам Польщі, а також будь-яким 
застосовним керівним принципам. Спонсор 
(«Санофі-Авентіс Польща») забезпечив всі 
необхідні регуляторні подання (наприклад, 
схвалення експертної ради/незалежного 
етичного комітету) відповідно до місцевих 
правил, включи із тими, що стосуються за-
хисту даних.

Таблиця 1. Схема розподілу учасників

Учасники n
Включені до дослідження 499

Завершили 6 місяців спостереження 469
Припинили участь  

(не оцінювалися через 3 та (або) 6 місяців) 30

Невідома причина припинення участі 19
Неповні дані на вихідному рівні 13

Втрата зв’язку під час подальшого спостереження 7
Перейшли на інший інсулін 2

Смерть 1
Неефективність 1

Відповідність вимогам
Пацієнти, які відповідали критеріям участі 
в дослідженні, досягли віку ≥ 18 років, мали 
ЦД 2 типу і були переведені на Gla-300 з 
інсуліну НПХ у складі наступних режимів 
лікування: базальні + пероральні протиді-
абетичні засоби (ППДЗ), базальні/болюсні 
засоби (болюсний зі звичайним людським 
інсуліном або аналогом), або готова суміш 
звичайних людських інсулінів (що містять 
НПХ як базальний компонент). Попереднє 
лікування інсуліном НПХ мало тривати не 
менше 6 місяців з використанням режимів 
базального, базального/болюсного або го-
тової суміші звичайних людських інсулінів. 
Попереднє лікування інсуліном НПХ мало 
тривати не менше 6 місяців. Пацієнти також 
повинні були пройти нещодавню оцінку рів-
ня HbA1c протягом 4 тижнів до включення, 

що мала становити ≥ 8 % під час лікування 
інсуліном НПХ. Всі пацієнти дали згоду на 
участь у цьому спостережному дослідженні. 
Критеріями невключення були ЦД 1-го типу, 
участь в іншому клінічному дослідженні па-
ралельно або протягом останніх 3 місяців, 
алергія на інсулін гларгін, відмова пацієнта 
від співпраці (на думку дослідника), поточне 
або попереднє зловживання наркотичними 
речовинами або алкоголем протягом попе-
редніх 2 років та вагітність.

Оцінка даних
Дані про пацієнтів збирали на вихідному 
рівні та через 3 і 6 місяців (± 2 тижні) після 
включення до дослідження. Демографічні 
дані включали вік, стать, масу тіла, зріст, 
артерільний тиск, індекс маси тіла (ІМТ), 
окружності талії і стегон (використовува-
лися для розрахунку співвідношення талії і 
стегон (Т : С)), рівень освіти і місце прожи-
вання. Також були отримані дані про клінічні 
характеристики, включно із завершенням 
навчання із самодопомоги при цукровому 
діабеті, участю в регулярних фізичних впра-
вах, застосуванням індивідуально підібра-
ного раціону харчування, участю в СКРГК, 
режимом інсулінотерапії, анамнезом ЦД 2 
типу, який призвів до призначення інсуліну, 
попереднім лікуванням ППДЗ й інсуліном 
до початку терапії Gla-300 (включно із типом 
режиму: базальний, базальний/болюсний 
або суміш інсулінів) і поточним лікуван-
ням, призначеним після переходу на інсулін 
Gla-300, включно із використанням інсуліну 
короткої дії та ППДЗ.

Проаналізовані параметри включали 
зміну маси тіла, окружності талії і стегон 
в порівнянні з вихідним рівнем через 3 і 
6 місяців (± 2 тижні). Крім того, за той же 
період часу були оцінені зміни параметрів 
ефективності, включно з HbA1c й глікемією 
натщесерце (на основі лабораторних показ-
ників або профілю СКРГК, що складається з 
сімох або меншої кількості пунктів, наданих 
учасником). Реєстрували кількість епізодів 
гіпоглікемії з клінічними проявами, підтвер-
дженої гіпоглікемії з клінічними проявами 
(≤ 70 мг/дл (≤ 3,9 ммоль/л)), важкої, денної 
або нічної гіпоглікемії протягом 4-тижневих 
періодів до початку Gla-300 і під час оцінки 
через 3 і 6 місяців. Протягом 6-місячного 
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Таблиця 2. Характеристика учасників

Стать

Чоловіки, n (%) 222 (47,3)

Жінки, n (%) 247 (52,7)

Вік (роки), середнє значення ± СВ 64,8 ± 9,1

Зріст (см), середнє значення ± СВ 167 ± 9

Маса тіла (кг), середнє значення ± СВ 90,8 ± 17,4

ІМТ (кг/м2), середнє значення ± СВ 32,5 ± 5,7

Співвідношення Т/С, середнє значення ± СВ 0,99 ± 0,09

Артеріальний тиск (мм рт. ст.), середнє значення 139/80

Тривалість ЦД 2 типу (роки), середнє значення ± СВ 14,4 ± 7,7

Навчання із самодопомоги при цукровому діабеті з моменту встановлення діагнозу*, n (%)

Індивідуально 304 (65)

В групі 84 (18)

Самонавчання 112 (24)

Відсутнє 56 (12)

Індивідуально підібраний раціон харчування при цукровому діабеті, n (%)

Так 178 (38)

Ні 291 (62)

Регулярні фізичні вправи (≥ 30 хвилин, чотири рази на тиждень), n (%)

Так 80 (17)

Ні 389 (83)

СКРГК, n (%)

Так 403 (86)

Ні 66 (14)

Місце проживання, n (%)

Столиця воєводства 113 (24)

Інше місто 211 (45)

Село 145 (31)

Рівень освіти, n (%)

Університет 56 (12)

Старша школа 286 (61)

Початкова школа 127 (27)

Режим інсуліну НПХ, n (%)

Базальний 130 (28)

Базально-болюсний 331 (70)

Готова суміш звичайних людських інсулінів 8 (2)

Примітки:  * — Могли реєструватися кілька варіантів. ІМТ — індекс маси тіла; НПХ — нейтральний протамін Ха-
гедорна; СВ — стандартне відхилення; СКРГК — самоконтроль рівня глюкози в крові; ЦД — цукровий 
діабет; Т/С — співвідношення талії і стегон.

До переходу середня доза інсуліну НПХ тривалої дії становила 38 Од (± 22), середня доза інсуліну короткої дії 
становила 32 Од (± 20), а середня загальна доза інсуліну становила 61 Од (± 32). Метформін одночасно отримували 
67,6 % учасників (середня добова доза: 2370 ± 770 мг), тоді як 13,2 % отримували препарати сульфонілсечовини. 
Менш часто використовувані ППДЗ включали інгібітори натрій-глюкозного котранспортера 2-го типу (6,6 %), 
інгібітори альфа-глюкозидази (2,3 %), інгібітори дипептидилпептидази-4 (1,5 %), тіазолідиндіони (0,9 %) й агоністи 
рецепторів глюкагоноподібного пептиду-1 (0,2 %).

Нові дослідження
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періоду спостереження також були зібрані 
дані про всі небажані явища (НЯ) і серйозні 
небажані явища (СНЯ), включно з оцінкою 
ступеня тяжкості, зв'язку з лікуванням Gla-
300 і результатами.

Статистичний аналіз
Статистичний аналіз зібраних даних прово-
дився з використанням описових показни-
ків відповідно до заздалегідь розробленого 
плану статистичного аналізу. Безперервні 
змінні були описані числом пацієнтів, серед-
нім значенням ± СВ, медіаною і діапазоном. 
Для категоріальних змінних були визначені 
абсолютні і процентні частоти. Для перевір-
ки відмінностей у значеннях між вихідним 
рівнем і через 3 й 6 місяців був застосований 
парний двобічний t-критерій Стьюдента. Для 
непараметричних змінних використовувався 
критерій хі-квадрат.

Результати

Популяція пацієнтів
Дослідження проводили в 51 центрі лікуван-
ня цукрового діабету та клініках діабетоло-
гії в Польщі (хоча три центри не включали 
учасників). Загалом було включено 499 паці-
єнтів, які відповідали критеріям, з яких 469 
завершили 6-місячне спостереження під час 
лікування Gla-300. Схема розподілу учасни-
ків наведена в таблиці 1. Тридцять учасників, 
які не були оцінені протягом 3 та (або) 6 
місяців, не були включені до статистичного 
аналізу. Характеристики 469 учасників, які 
завершили 6-місячне подальше спостере-
ження, представлені в таблиці 2.

HbA1c, глікемія натщесерце і щоденний 
рівень глюкози в крові

В аналізі первинної кінцевої точки 71,7 % 
учасників досягли зниження рівня HbA1c на 
≥ 0,5 % порівняно з вихідним рівнем до 6 мі-
сяців після переходу з інсуліну НПХ на Gla-
300. Через 6 місяців відповідно спостерігали 
значущі зниження середнього рівня HbA1c 
на 0,7 % (± 0,98) та 1,01 % (± 1,12) (р < 0,00001 
у порівнянні з вихідним рівнем) і глікемії на-
тщесерце на 32 мг/л і 37 мг/дл (р  < 0,00001 
у порівнянні з вихідним рівнем). Крім того, 
протягом 6 місяців спостереження відзнача-
лося послідовне зниження середніх значень 
глікемії в щоденному профілі (таблиця 3). 

Оскільки збір даних щодо глікемічного про-
філю не був обов'язковим і був наданий тіль-
ки для 44,8 % учасників в різні моменти часу, 
ці дані не були проаналізовані статистично.

Коригування лікування цукрового діабету 
під час спостереження 
До переходу на Gla-300 через неконтрольо-
ваний рівень HbA1c (≥ 8 %) всі пацієнти, 
включені до дослідження, отримували інсу-
лін НПХ, (включно з НПХ, що є базальним 
компонентом препарату готової суміші) з 
супутнім введенням ППДЗ або без нього.

Таблиця 3. HbA1c та глікемія (вимірювання 
профілю натщесерце і добового профілю)

Показник,  
середнє значення 

(СВ)

Вихідний 
рівень

3-й 
місяць

6-й 
місяць

HbA1c (%) 9,19 (1,11) 8,38 (1,12)* 8,17 (1,17)*
Глікемія (мг/дл)

Натщесерце 178 (46) 146 (38) * 141 (41)*
Після сніданку 199 (55) 168 (44) 166 (42)
Перед обідом 174 (54) 146 (43) 146 (45)
Після обіду 210 (64) 183 (51) 178 (48)
Після вечері 177 (51) 155 (51) 152 (46)
Перед сном 189 (57) 158 (49) 156 (45)

Примітки:  * — р < 0,00001 в порівнянні з вихідним 
рівнем. СВ — стандартне відхилення.

Такий покращений контроль глікемії до-
сягався лише при помірному підвищенні доз 
як Gla-300, так і інсулінів короткої дії про-
тягом 6-місячного періоду спостереження, 
зі збільшенням загальної дози інсуліну на 13 
% порівняно з вихідним рівнем. Маса тіла, 
окружності талії і стегон, а також співвідно-
шення Т/С істотно не змінилися. Важливим 
відкриттям було те, що число учасників з ≥ 
1 епізодом гіпоглікемії значно зменшилося 
через 3 і 6 місяців порівняно з 4-тижневим 
періодом до включення, як і частота гіпоглі-
кемії з клінічними проявами вночі. Важливо 
відзначити, що за весь період спостереження 
не було зареєстровано жодного випадку гі-
поглікемії тяжкого ступеня.

Одним з небагатьох попередніх дослі-
джень, в яких повідомлялося про прямий 
перехід з інсуліну НПХ на Gla-300, принай-
мні, у підгрупи учасників, було проспек-
тивне спостережне багатоцентрове дослід-
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ження, що проводили Seufert та співавт. 
[12]. Пацієнти були переведені з поточного 
базального інсуліну на Gla-300 через недо-
статній контроль глікемії або через розви-
ток гіпоглікемії. Базальними інсулінами 
на вихідному рівні були інсулін гларгін 
100 (53,0 %), інсулін НПХ (21,9 %), інсулін 
детемір (13,7 %) або інші інсуліни (%). В 
аналізі первинної кінцевої точки 27 % па-
цієнтів досягли цільового рівня глюкози в 
плазмі крові натщесерце (ГПН) < 110 мг/дл 
через 12 місяців. Крім того, 54 % пацієнтів 
досягли комбінованої кінцевої точки ГПН 
< 110 мг/дл або індивідуального цільового 
рівня HbA1c. Найвище досягнення комбі-
нованої цілі спостерігали у пацієнтів, які 
перейшли з інсуліну детемір (63,5 %) або 
інсуліну НПХ (59,0 %). Знизилася частота 
гіпоглікемії, особливо нічних епізодів, в 
той час як відбулися лише незначні змі-
ни у масі тіла. Доза Gla-300 збільшилася 
з 0,30  Од/кг/добу на вихідному рівні до 
0,36 Од/кг/добу на 12-му місяці.

В цілому, Seufert та співавт. показали 
загальні тенденції, аналогічні тенденціям в 
цьому дослідженні, зі значним зниженням 
рівня HbA1c, зниженням частоти гіпоглі-
кемії, відсутністю значного збільшення 
маси тіла і лише незначним збільшенням 
дози інсуліну. Однак основна відмінність 
полягала в тому, що в попередньому до-
слідженні основна увага приділялася па-
цієнтам, які отримували тільки базальний 
інсулін (у комбінації з пероральними за-
собами), тоді як в наше дослідження та-
кож включалися пацієнти, які отримували 
базальний і прандіальний інсуліни. Крім 
того, пацієнти, включені в дослідження 
Seufert та співавт., були неоднорідними 
щодо пероральних засобів і базальних ін-
сулінів, що застосовувалися на вихідному 
рівні, при цьому лише невелика частка 
пацієнтів отримувала інсулін НПХ.

Аналогічним чином, Gupta та співавт. 
повідомляли про вплив переходу на інсулін 
гларгін 300 з інших базальних інсулінів на 
клінічні результати у пацієнтів з ЦД 2 типу 
[13]. Це було ретроспективне спостережне 
дослідження з використанням даних карток 
пацієнтів, отриманих в результаті опиту-
вання лікарів, частина якого стосувалася 
переходу на лікування Gla-300 з лікування 

іншим базальним інсуліном. Добова доза ба-
зального інсуліну була значно нижчою після 
переходу на лікування Gla-300 з лікування 
іншим базальним інсуліном (0,73 Од/кг у 
порівнянні з 0,58 Од/кг). Середній рівень 
HbA1c був значно нижчим після переходу, 
ніж до нього (–0,95 процентних пунктів). 
Частота гіпоглікемічних подій на пацієнто-
рік була значно нижчою (відносний ризик 
0,17). На жаль, досліджувана група була 
дуже неоднорідною за етнічною приналеж-
ністю, способом лікування та використо-
вуваним базальним інсуліном. Порівняння 
з нашим дослідженням не має особливого 
сенсу, оскільки пацієнти, які перейшли на 
гларгін 300 з інсуліну НПХ, не були вклю-
чені до аналізу. Крім того, популяція дослі-
дження характеризувалася значно вищим 
ІМТ порівняно з нашою.

Протягом 6-місячного періоду спостере-
ження спостерігалося помірне підвищення 
доз як Gla-300, так і інсулінів короткої дії, 
при цьому загальна доза інсуліну збільши-
лася на 13 % порівняно з вихідним рівнем 
(таблиця 4). Відносне зниження рівня HbA1c 
порівняно зі збільшенням дози Gla-300 пред-
ставлено на рисунку 1. Введення ППДЗ дещо 
знизилося під час дослідження (таблиця 5).

Зміна ІМТ й співвідношення Т/С
Маса тіла, окружності талії і стегон, а також 
співвідношення Т/С істотно не змінилися під 
час спостереження (таблиця 6).

Гіпоглікемія
Число учасників з ≥ 1 денним або нічним 
епізодом гіпоглікемії протягом попередніх 4 
тижнів значно знизилося у порівнянні з ви-
хідним рівнем через 3 і 6 місяців, як і число 
учасників з гіпоглікемією з клінічними про-
явами вночі (р < 0,00001 у порівнянні з ви-
хідним рівнем) (таблиця 7). Про випадки гі-
поглікемії тяжкого ступеня не повідомлялося 
після переходу на Gla-300. Спостерігалася 
незначуща тенденція до зниження частоти 
підтвердженої гіпоглікемії з клінічними про-
явами вночі в порівнянні з вихідним рівнем. 
Частота гіпоглікемії з клінічними проявами 
та підтвердженої гіпоглікемії з клінічними 
проявами вночі була знижена через 6 місяців 
у порівнянні з вихідним рівнем на 43 % і 18 % 
(NS) відповідно (таблиця 8).

Нові дослідження
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Безпека
Тридцять сім НЯ були зареєстровані у 29 
учасників, з яких 11 були СНЯ. За оцін-
кою дослідника, 4 НЯ мали важкий сту-
пінь, 25 НЯ були середньої тяжкості та 8 НА 
мали легкий ступінь. Одне СНЯ призвело до 
смерті через гостру судинну недостатність. 
Інший учасник помер через прогресування 
раку через 4 місяці після включення до до-
слідження. Оскільки для цього пацієнта не 
було оцінки через 3 місяці після включен-
ня, пацієнт вважався втраченим для по-
дальшого спостереження, і про явище не 
повідомлялося як про СНЯ. Жоден із заре-
єстрованих випадків НЯ не розглядався як 
пов'язаний із введенням Gla-300.

Обговорення

Це дослідження спрямоване на оцінку 
ефективності переходу з базального інсу-

ліну НПХ на Gla-300 в реальній практиці 
у пацієнтів з ЦД 2 типу. Наскільки нам 
відомо, це перше велике проспективне 
спостережне дослідження, присвячене цій 
проблемі. Ми виявили, що перехід з інсу-
ліну НПХ на Gla-300 призвів до значущого 
зниження рівня HbA1c на 1,01 % через 6 
місяців порівняно з вихідним рівнем.

Таблиця 4. Gla-300, дози інсуліну короткої дії 
та загальні дози інсуліну під час спостереження

Доза інсуліну (Од),  
середнє значення (СВ)

Вихідний 
рівень

3-й 
місяць

6-й 
місяць

Gla-300 26 (11) 29 (12) 31 (13)

Інсулін короткої дії 
(звичайний людський 

або аналог)
44 (22) 47 (23) 48 (25)

Усього 61 (32) 67 (34) 69 (35)

Примітки:  Gla-300 — інсулін гларгін 300 Од/мл; СВ — 
стандартне відхилення.

Рис. 1. Відносні зміни рівня HbA1c порівняно з дозою Gla-300 у популяції дослідження
Примітки: Синя лінія: дози гларгіну 300 на вихідному рівні, через 3 місяці й 6 місяців. Сіра лінія: значення HbA1c 
на вихідному рівні, через 3 місяці й 6 місяців. 
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Таблиця 5. Зміна супутнього застосування перорального протидіабетичного засобу під час спостереження

Пацієнти, n (%) Перед переходом Вихідний рівень 3-й місяць 6-й місяць

Метформін 317 (67,6) 311 (66,3) 308 (65,7) 308 (65,7)
Метформін в комбінації 10 (2,1) 14 (3,0) 11 (2,3) 12 (2,6)

Препарати сульфонілсечовини 62 (13,2) 50 (10,7) 49 (10,4) 44 (9,4)
Інгібітори альфа-глюкозидази 13 (2,8) 11 (2,3) 9 (1,9) 10 (2,1)

Інгібітори ДПП-4 12 (2,6) 7 (1,5) 4 (0,9) 4 (0,9)
Інгібітори SGLT-2 31 (6,6) 34 (7,2) 32 (6,8) 36 (7,7)
Тіазолідиндіони 4 (0,9) 3 (0,6) 4 (0,9) 6 (1,3)

Агоністи рецептора GLP-1 1 (0,2) 1 (0,2) 1 (0,2) 0

Примітки:  DPP-4 — дипептидилпептидаза-4; GLP-1 — глюкагоноподібний пептид-1; ППДЗ — пероральний проти-
діабетичний засіб; SGLT-2 — натрій-глюкозний котранспортер 2-го типу.

Таблиця 6. Зміна маси тіла, ІМТ, окружностей талії і стегон, а також співвідношення Т/С під час 
спостереження

Показник, середнє значення (СВ) Вихідний рівень 3-й місяць 6-й місяць
Маса тіла (кг) 90,8 (17,4) 90,7 (17,3) 90,5 (17,2)

ІМТ (кг/м2) 32,5 (19,0) 32,5 (19,0) 32,5 (19,0)
Талія (см) 110 (15) 109 (15) 109 (15)

Стегна (см) 111 (14) 111 (14) 112 (14)
Співвідношення Т/С 0,99 (0,09) 0,98 (0,08) 0,98 (0,08)

Примітки: ІМТ — індекс маси тіла; СВ — стандартне відхилення; Т/С — співвідношення талії і стегон.

Hidvegi та співавт. проводили 6-місячне 
проспективне багатоцентрове неінтервенцій-
не спостережне непорівняльне дослідження, 
що оцінювало ефективність Gla-300 при вико-
ристанні у складі базальної/болюсної терапії у 
пацієнтів з ЦД 2 типу [14]. Пацієнти, які пере-
ходили з базальної/болюсної терапії на основі 
людського інсуліну на лікування на основі Gla-
300/інсуліну глулізину, вважалися такими, що 

відповідали критеріям для участі. У порівнянні 
з вихідним рівнем після 6 місяців терапії HbA1c 
знизився на 1,36 % без збільшення маси тіла, 
в той час як загальна доза інсуліну помірно 
збільшилася на 9 %, що було повністю результа-
том підвищенням дози Gla-300. Середнє число 
випадків гіпоглікемії на одного пацієнта на рік 
знизилося з 9,76 до дослідження на 2,3 в порів-
нянні з вихідним рівнем до 6-го місяця.

Таблиця 7. Пацієнти з ≥ 1 епізодом гіпоглікемії протягом 4 тижнів, що передували вихідному рівню, і 
оцінки через 3 й 6 місяців

Пацієнти,  n/всього (%) Вихідний рівень 3-й місяць 6-й місяць
Пацієнти з гіпоглікемією 115/469 (24,5) 66/469 (14,1)^ 61/469 (13,0)**

Тяжкого ступеня*
День 2/115 (1,7) 0 0
Ніч 3/115 (2,6) 0 0

З клінічними проявами*
День 69/115 (60,0) 44/66 (66,7) 41/61 (67,2)
Ніч 76/115 (66,1) 18/66 (27,3)** 9/61 (14,8)**

Підтверджена з клінічними проявами*
День 50/115 (43,5) 46/66 (69,7) 50/61 (82,0)
Ніч 47/115 (40,9) 17/66 (25,8)^^ 17/61 (27,9)***

Примітки:  * — загальне число пацієнтів з гіпоглікемією при кожній оцінці використовувалося як знаменник для 
розрахунку відсотків; ^ — р < 0,0001, ** — р < 0,00001, ** — р < 0,0407 і *** — р < 0,0880 у порівнянні з 
вихідним рівнем (критерій хі-квадрат).
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Таблиця 8. Число епізодів гіпоглікемії з клінічни-
ми проявами і підтверджених епізодів гіпогліке-
мії з клінічними проявами на пацієнта (середнє 
значення ± СВ) серед пацієнтів з ≥ 1 епізодом 
гіпоглікемії протягом 4 тижнів, що передували 
вихідному рівню, і оцінки через 3 й 6 місяців

Гіпоглікемія Вихідний 
рівень

3-й 
місяць

6-й 
місяць

З клінічними проявами
День 2,5 (1,8) 2,2 (1,3) 2,3 (1,5)
Ніч 2,3 (2,0) 1,8 (1,0) 1,3 (0.7)*
Підтверджена з клінічними проявами

День 1,8 (1,0) 1,8 (1,1) 1,8 (1,1)
Ніч 1,7 (0,9) 1,9 (1,0) 1,4 (0,6)*

Примітки:  СВ — стандартне відхилення. 
*— Н/З (t-критерій).

Наприклад, EDITION 1 було багатоцентро-
вим відкритим дослідженням в паралельних 
групах за участю пацієнтів з ЦД 2 типу, які 
отримували поточну базальну терапію інсулі-
ном гларгіном 100 Од/мл або інсуліном НПХ 
разом з інсулінами під час їжі [16]. Учасники 
були рандомізовані в групи ін'єкцій Gla-300 або 
інсуліну гларгіну 100 Од/мл один раз на добу. 
Наприкінці періоду спостереження зниження 
HbA1c було еквівалентним між режимами, але 
менша кількість учасників повідомили про одне 
або декілька підтверджених або тяжких нічних 
гіпоглікемічних явищ між 9-м тижнем і 6-м 
місяцем прийому Gla-300. Однак, на відміну від 
нашого дослідження, добова доза базального 
інсуліну в дослідженні EDITION 1 збільшилася 
з 0,67 Од/кг/добу до 0,97 Од/кг/добу через 6 мі-
сяців. Дози інсуліну під час прийому їжі трохи 
збільшилися в перші 2 тижні, але після цього не 
змінювалися в порівнянні з вихідним рівнем. 
Крім того, на відміну від цього дослідження, 
у дослідженні EDITION 1 повідомлялося про 
збільшення маси тіла на 0,9 кг в обох групах 
лікування. Ця відмінність може пояснюватися 
дуже жорсткими правилами поступового до-
бору доз в дослідженні EDITION 1 порівня-
но з більш гнучким підходом до поступового 
добору доз, прийнятим в реальній практиці. 
Однак глікемічний контроль в кінці нашого 
дослідження (середній рівень HbA1c: 8,17 %) 
аж ніяк не був оптимальним, і для досягнення 
терапевтичних цілей знадобилися б ще більш 
високі дози Gla-300. Іншими факторами, що по-
тенційно сприяють відмінностям в дозі інсуліну 

і результатах щодо маси тіла між EDITION 1 і 
цим дослідженням, є значно вищий ІМТ (36,6 
проти 32,5 кг/м2 відповідно) і значно вища за-
гальна добова доза інсуліну на вихідному рівні 
(126,3 Од проти 61,0 Од відповідно).

Pettus та співавт. нещодавно подали звіт 
про цікаве дослідження, в якому застосо-
вувались звичайні та передові аналітичні 
підходи для моделювання, прогнозування 
та порівняння частоти гіпоглікемії у паці-
єнтів з ЦД 2 типу, які отримували Gla-300 
або аналоги базального інсуліну першого 
покоління (інсулін гларгін 100 Од/ мл або 
інсулін детемір) або другого покоління (ін-
сулін деглудек), використовуючи велику базу 
даних з реальної клінічної практики [17]. 
Аналіз показав, що частота випадків гіпо-
глікемії тяжкого ступеня була приблизно на 
50 % нижчою при застосуванні Gla-300 по-
рівняно з інсуліном гларгіном 100 Од/мл або 
інсуліном детемір у осіб, які раніше не отим-
ували терапію інсуліном, і на 30 % нижчою 
порівняно з інсуліном детемір у пацієнтів, які 
перейшли з базального інсуліну. Як і в нашо-
му дослідженні, цей аналіз показав зниження 
ризику гіпоглікемії при застосуванні Gla-300, 
але більш детальні порівняння неможливі 
через відмінності в дизайні досліджень і від-
сутність пацієнтів, які отримували інсулін 
НПХ у дослідженні Pettus та співавт.

Такі дані в цілому узгоджуються з цим 
дослідженням. Однак потрібно підкреслити, 
що Hidvegi та співавт. включали популяцію, 
яка була однорідною щодо типів інсуліну 
і моделі терапії, використовуваної на ви-
хідному рівні. Навпаки, хоча всі учасники 
нашого дослідження отримували інсулін 
НПХ, він використовувався в різних типах 
режиму і в поєднанні з різними прандіаль-
ними інсулінами.

Інші доступні дані, що порівнюють Gla-300 
з інсуліном НПХ, забезпечують несуперечливі 
результати щодо ризику гіпоглікемії, але від-
мінні результати щодо HbA1c. У нещодавньому 
мережевому метааналізі Freemantle та співавт. 
встановили, що в порівнянні з інсуліном НПХ 
Gla-300 забезпечував порівнянну зміну рівня 
HbA1c і маси тіла при значно більш низькій 
частоті нічної гіпоглікемії (відношення ризи-
ків: 0,18; 95 % довірчий інтервал: від 0,05 до 
0,55) [15]. Вплив на ризик гіпоглікемії відпо-
відав нашим висновкам. Відсутність впливу 
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на HbA1c можна пояснити включенням в ме-
режевий метааналіз тільки рандомізованих 
контрольованих досліджень, більшість з яких 
проводилося за дизайном «коригування до 
цільової величини». Навпаки, це дослідження 
ґрунтувалося на використанні двох послідов-
них методів лікування.

Важко безпосередньо порівнювати наші 
дані з даними попередніх досліджень ефек-
тивності та безпеки Gla-300, оскільки в біль-
шості попередніх звітів цей засіб порівню-
вався з інсуліном гларгіном 100 Од/мл або 
іншими аналогами інсуліну. Однак, незва-
жаючи на відмінності в дизайні досліджень, 
наше дослідження потрібно обговорювати в 
контексті окремих попередніх аналізів.

Підбиваючи підсумок, можна сказати, 
що, хоча існують переконливі докази того, 
що перехід з інсуліну НПХ на Gla-300 у паці-
єнтів з ЦД 2 типу знижує ризик гіпоглікемії, 
не викликаючи збільшення маси тіла, дані 
рандомізованих контрольованих досліджень 
суперечливі щодо покращення рівня HbA1c. 
Бракує проспективних спостережних даних 
з реальної практики, що порівнювали б клі-
нічну ефективність інсуліну НПХ з такою 
у Gla-300, що частково розглядається в на-
шому дослідженні.

Висновки

Це велике проспективне спостережне дослі-
дження показує, що прямий перехід з інсулі-
ну НПХ на Gla-300 призводить до значного 
покращення контролю цукрового діабету 
(як відображено рівнем HbA1c) і зменшен-
ня числа пацієнтів, які зазнають ≥ 1 епізоду 
гіпоглікемії, без збільшення маси тіла, що 
досягається за рахунок лише помірного під-
вищення дози інсуліну. Gla-300 — безпечний 
і ефективний варіант лікування у пацієнтів з 
ЦД 2 типу, яким не вдається досягти контр-
олю за допомогою інших інсулінів.

Доступність даних

Повідомляю, що дані, що підтверджують 
висновки дослідження, можна отримати за 
запитом. Щоб зробити запит на отримання 
даних, читачі повинні зв'язатися зі мною 
безпосередньо як з автором, що відповідає 
за листування.
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Switching from neutral protamine hagedorn insulin to insulin glargine 300 u/ml 
improves glycaemic control and reduces hypoglycaemia risk: results of a multicentre, 
prospective, observational study
B. Wolnik, D. Wiza, T. Szczepanik, A. Syta, T. Klupa

Abstract
Type 2 diabetes mellitus (T2DM) is a major cause of morbidity and mortality worldwide and is an important 
public health issue. A significant proportion of insulin-treated patients with T2DM do not reach target glycated 
haemoglobin (HbA1c) values, which ultimately increases their risk of long-term microvascular and macrovascular 
complications. One potential option to improve diabetes control in these patients may be the use of new insulin 
formulations including second-generation basal insulin analogues such as insulin glargine 300 U/mL (Gla-300). 
Several published randomised controlled trials have assessed the clinical effectiveness of Gla-300, mostly versus 
insulin glargine 100 U/mL as well as insulin degludec. However, there is limited information about the real-
world effectiveness of Gla-300 when patients are transitioned directly from neutral protamine Hagedorn (NPH) 
human basal insulin. The primary objective of this study was to evaluate the effectiveness of Gla-300, defined as 
the percentage of participants with an HbA1c reduction of ≥0.5%, 6 months after switching from NPH insulin, 
in participants with T2DM. Secondary objectives included the safety assessment based on the percentage of 
patients experiencing ≥1 episodes and the number of hypoglycaemic episodes by category: severe, symptomatic, 
symptomatic confirmed, diurnal or nocturnal, change in body weight, and insulin dose. A total of 469 participants 
completed the 6-month observation period. Mean baseline HbA1c was 9.19%. The percentage of participants 
with a ≥0.5% improvement in HbA1c from baseline was 71.7% at 6 months. Mean HbA1c decreased at 3 and 6 
months by 0.77% (±0.98) and 1.01% (±1.12), respectively (p < 0.00001 versus baseline), while fasting glycaemia 
decreased by 32 mg/dL and 37 mg/dL, respectively (p < 0.00001 versus baseline). There were moderate increases in 
the doses of both Gla-300 and, if used, short-acting insulins during the 6 months of observation. The percentage 
of participants with ≥1 hypoglycaemia event during the preceding 4 weeks decreased significantly from baseline 
to 3 and 6 months, as did the proportion with symptomatic hypoglycaemia at night (p < 0.00001 versus baseline). 
No participants had severe hypoglycaemia after a switch to Gla-300. Body mass, waist and hip circumferences, 
and waist : hip ratio did not change significantly. In conclusion, this large, prospective, observational study 
demonstrated that switching from NPH insulin to Gla-300 resulted in a significant improvement in HbA1c, with 
only a moderate increase in insulin dose, a decreased risk of hypoglycaemia, and no increase in body weight.

Keywords: diabetes mellitus, type 2  doiabetus mellitus, hypoglycaeia, complications, basal insulin analogues
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Глюкометри у самоконтролі хворих на цукровий діабет в Україні      І. О. Власенко, Л. Л. Давтян

Цукровий діабет (ЦД) є глобальною медико-со-
ціальною проблемою людства. За даними Атла-
су Міжнародної діабетичної федерації (МДФ; 

-

людей у всьому світі і відзначається тенденція 
до зростання даного захворювання [1].

У хворих на ЦД спостерігається високий 
ризик розвитку серцево-судинних, офтальмо-
логічних, нефропатичних та ней ропатичних 
захворювань, наслідки яких обумовлюють пе-
редчасну смерть [1]. Ускладнення ЦД можна 
попередити за допомогою ефективного конт-

ролю глікемії. Відомі дослідження DCCT та 
EDIC показали, що належний контроль глюко-
зи в крові знижує ризик розвитку захворювань 

нейропатичних уражень — на 60 % [2, 3].
Без контролю рівня глюкози в крові не-

можливо забезпечити успішне лікування 
ЦД, тому Міжнародна діабетична федера-
ція рекомендує при ЦД 1-го типу прово-
дити контроль глюкози в крові 3–4 рази 

-

інсулінотерапії — 3 рази на тиждень [4, 5]. 
Мета лікування ЦД — досягнення цільо-
вого рівня глікемії (натще рівень глюкози 

ризику розвитку ускладнень ЦД [41].
Досягнення належного контролю гліке-

-
ті, так і в Україні. Ще й досі незадовільний  

Глюкометри у самоконтролі хворих  
на цукровий діабет в Україні  
та принципи їх вибору в аптеках
І. О. Власенко, Л. Л. Давтян 
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Резюме
Самостійний контроль рівня глюкози в крові за допомогою глюкометрів дозволяє досягати хворим 
на цукровий діабет необхідних результатів та визнаний економічно ефективною стратегією покра-
щення глікемічного контролю. Сьогодні пропонується широкий вибір глюкометрів, тому актуальним 

-
ведено багатогранне маркетингове дослідження глюкометрів і тест-смужок, які представлено на 
ринку України. Аналіз показав імпортозалежність українського ринку глюкометрів, асортимент яких 
складає 39 видів приладів у 2022 р. Широкий асортимент, особливості застосування, додаткові функції 

для самоконтролю, який  повною мірою задовольнить його потреби та вимоги. Сформовано фактори, 
які впливають на вибір глюкометра та пріоритети для різних вікових груп. Для практичного вико-
ристання сформульовано принципи вибору глюкометрів для різних категорій хворих, що допоможуть 
пацієнту вибрати глюкометр для самоконтролю цукрового діабету для забезпечення індивідуальних 
потреб. Знання особливостей глюкометрів є важливим аспектом для надання медичної і фармацев-
тичної допомоги пацієнтам.

Ключові слова: глюкометр, цукровий діабет, маркетинг, фармацевтичний ринок України, принцип 
вибору глюкометру, фармацевтична допомога

Нові дослідження
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Огляди

відсоток хворих з ЦД, які досягли стійкої 
компенсації [1, 6, 7, 8, 9].

Для визначення рівня глюкози в крові 
використовують електронні медичні прис-
трої — глюкометри. На підставі даних, 
отриманих за допомогою глюкометра, хворі 
вживають заходи, покликані компенсувати 
порушення вуглеводного обміну та прий-
мати рішення щодо дозування лікарських 
засобів, дієти та фізичних вправ [10, 11]. 
Самостійний контроль рівня глюкози в крові 

-
гати необхідних результатів та визнаний 
економічно ефективною стратегією покра-
щення глікемічного контролю [12].

В аптеках та інтернет-магазинах сьогод-
ні представлений широкий асортимент фар-
мацевтичної продукції. Серед нелікарського 
асортименту діагностичні прилади (термо-
метри, тономет ри, глюкометри) складають 
третину за обсягом продажів після БАДів 
і косметичних засобів [13]. А за деякими 
дослідженнями, сумарно глюкометри і тест-

половини відсотку від обсягу реалізації всіх 
діагностичних приладів і засобів в грошово-
му вимірі [14].

За даними аналітичної групи Bridge 
Bridge очікується зростання ринку глю-
кометрів в 2021–2028 рр. Це обумовлено 
зростанням рівня захворюваності на ЦД та 
розвитком технологій, збільшення геріат-
ричного населення та підвищенням витрат 
на охорону здоров'я [15].

У 1960-х роках Clark та Lyons представив 
перший глюкометр [16], а в середині 1980-х 
випустили перший український портатив-
ний прилад (Глюкофот, «Оріон») для ви-
мірювання глюкози в крові [17]. Після того 
наприкінці 90-х років в Україні з'явилися 
глюкометри іноземного виробництва, та їх 
ринок став швидко розвиватися.

Останніми роками в світі стали доступні 
cистеми безперервного моніторингу глюкози 
(Continuous Glucose Monitoring) (FreeStyle 
Libre System, Dexcom 6, Medtronic® Guardian 
Connect, РОСТech (офіційно сертифіковано 
в Україні) тощо), які дозволяють в режи-
мі он-лайн бачити рівень глюкози в крові, 

що значно полегшує процес самоконтролю, 
позбавляє постійних проколів пальців і до-
помагає хворому покращити компенсацію 

-
сокою вартістю найбільш доступними за-
лишаються глюкометри.

Сьогодні пропонується широкий вибір 
глюкометрів, тому актуальним є досліджен-
ня ринку глюкометрів в Україні та встанов-
лення їх особливостей при використанні.

Мета роботи
Проведення маркетингового дослідження 
асортименту глюкометрів та тест-смужок, їх 
характеристик, комплектації, особливостей 
використання. Для практичного ввикорис-
тання — сформулювати принципи вибору 
глюкометрів для різних категорій хворих.

Матеріали і методи 

Об’єктами дослідження слугували інфор-
мація Державного реєстру медичної техні-

щотижневика «Аптека» та інтернет-мага-
зинів, доступних для українського спожи-
вача, аналізували інформацію офіційних 
сайтів, виробників та дистриб’ютерів глю-
кометрів та інструкції для споживача, до-

технічні характеристики, принцип вимі-
рювання, кодування, калібрування глюко-
метрів, їх додаткові функції, комплектацію 

Для рекомендацій щодо вибору глюкоме-
трів використовували наукову літературу 
та нормативні документи різних країн світу. 
Застосовували маркетинговий, аналітичний, 
графічний, узагальнюючий аналізи.

Результати дослідження 

На підставі аналізу глюкометрів узагальнена 
інформація щодо глюкометрів, які представ-
лено на фармацевтичному ринку України 

-
делей глюкометрів, виключно іноземного 
виробництва.

Аналіз ринку приладів для самоконтро-
лю за країною виробником показав його 
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імпортозалежність. На рис. 1 представлено 
сегментацію кількості глюкометрів за краї-
ною реєстрації бренду. Так, більшу частину 
ринку (64,1 %) представлено європейськи-
ми країнами (Швейцарія, Німеччина, Ав-
стрія, Угорщина, Велика Британія), а друга 
за об’ємом частина (28,2 %) — виробники 

-
нія), і найменшу частину забезпечує США 
(7,7 %). При чому більшість виробництв роз-
ташовано фактично в країнах Азії (Південна 
Корея, Тайвань, Китай, Японія). 

Для встановлення характеристик та осо-
бливостей провели детальне дослідження 
39 моделей портативних приладів (табл. 1). 

Принцип дії
За принципом дії глюкометри можна розподі-
лити на фотометричні та електрохімічні. Фото-
метричний метод базується на визначенні змі-
ни забарвлення тестового поля тест-смужки 
в результаті реакції глюкози з нанесеними на 
тест-смужку речовинами. Електрохімічні глю-

-

Таблиця 1. Глюкометри на фармацевтичному ринку України у 2022 р. 

№ 
з/п Назва приладу Компанія 

виробник

Країна 
регістрації 

бренду
Кодування Назва  

тест-смужок
Термін  придатності  
тест-смужок (місяці)

1 Accu Chek Active
Roche Diabetes 

Care Німеччина
Бк Акку-Чек Актив 21 міс., не змінюється 

після відкриття тубусу 

2 Accu Chek Instant Бк Акку-Чек Instant 18 міс., не змінюється 
після відкриття тубусу

3 One Touch Select Simple 

Life Scan Швейцарія

Бк One Touch Ultra 6 міс. після відкриття 
тубусу

4 OneTouch Ultra Plus Flex Бк One Touch Ultra 
Plus Flex 

6 міс. після відкриття 
тубусу

5 OneTouch Ultra Easy Рч One Touch Ultra 6 міс. після відкриття 
тубусу

6 Optium FreeStyle Abbott США Ав FreeStyle Optium
в індивідуальних 
чарунках, термін 

зазначено на упаковках
7 Rightest GM 110 

Bionime Швейцарія 

Рч 
Rightest GS 300 3 міс. після відкриття 

тубусу8 Rightest GM 300 Ав

9 Rightest GM 550 Ав Rightest GS 550 3 міс. після відкриття 
тубусу

10 Rightest ELSA Ав Rightest ELSA 12 міс. після відкриття 
тубусу

11 Gamma Mini 

ForaCare Suisse 
AG Швейцарія 

Бк
Gamma MS 3 міс. після відкриття 

тубусу12 Gamma Speaker Бк
13 Gamma Diamond Voice Бк

Gamms DM 6 міс. після відкриття 
тубусу14 Gamma PRIMA Ав

15 IME-DC 
Int. Medical 

Equipment Diabe-
tes Care 

Німеччина

Ав IME-DC 3 міс. після відкриття 
тубусу

16 IME-DC IDIA Бк IME-DC/iDia 

18 міс. від дати 
виготовлення; 

відкриття тубусу 

17 Wellion Calla Light 
MED TRUST Австрія

Бк Wellion Calla 6 міс. після відкриття 
тубусу

18 Wellion Calla Luna Duo Бк Wellion Luna 6 міс. після відкриття 
тубусу

19 On Call Extra Acon США Бк On Call Extra 6 міс. після відкриття 
тубусу
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Принцип дії
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-

Таблиця 1. Глюкометри на фармацевтичному ринку України у 2022 р. 

№ 
з/п Назва приладу Компанія 

виробник

Країна 
регістрації 

бренду
Кодування Назва  

тест-смужок
Термін  придатності  
тест-смужок (місяці)

1 Accu Chek Active
Roche Diabetes 

Care Німеччина
Бк Акку-Чек Актив 21 міс., не змінюється 

після відкриття тубусу 

2 Accu Chek Instant Бк Акку-Чек Instant 18 міс., не змінюється 
після відкриття тубусу

3 One Touch Select Simple 

Life Scan Швейцарія

Бк One Touch Ultra 6 міс. після відкриття 
тубусу

4 OneTouch Ultra Plus Flex Бк One Touch Ultra 
Plus Flex 

6 міс. після відкриття 
тубусу

5 OneTouch Ultra Easy Рч One Touch Ultra 6 міс. після відкриття 
тубусу

6 Optium FreeStyle Abbott США Ав FreeStyle Optium
в індивідуальних 
чарунках, термін 

зазначено на упаковках
7 Rightest GM 110 

Bionime Швейцарія 

Рч 
Rightest GS 300 3 міс. після відкриття 

тубусу8 Rightest GM 300 Ав

9 Rightest GM 550 Ав Rightest GS 550 3 міс. після відкриття 
тубусу

10 Rightest ELSA Ав Rightest ELSA 12 міс. після відкриття 
тубусу

11 Gamma Mini 

ForaCare Suisse 
AG Швейцарія 

Бк
Gamma MS 3 міс. після відкриття 

тубусу12 Gamma Speaker Бк
13 Gamma Diamond Voice Бк

Gamms DM 6 міс. після відкриття 
тубусу14 Gamma PRIMA Ав

15 IME-DC 
Int. Medical 

Equipment Diabe-
tes Care 

Німеччина

Ав IME-DC 3 міс. після відкриття 
тубусу

16 IME-DC IDIA Бк IME-DC/iDia 

18 міс. від дати 
виготовлення; 

відкриття тубусу 

17 Wellion Calla Light 
MED TRUST Австрія

Бк Wellion Calla 6 міс. після відкриття 
тубусу

18 Wellion Calla Luna Duo Бк Wellion Luna 6 міс. після відкриття 
тубусу

19 On Call Extra Acon США Бк On Call Extra 6 міс. після відкриття 
тубусу

Нові дослідження
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Огляди

№ 
з/п Назва приладу Компанія 

виробник

Країна 
регістрації 

бренду
Кодування Назва  

тест-смужок
Термін  придатності  
тест-смужок (місяці)

20 Contour Plus Bayer Healthcare Швейцарія Бк Contour Plus 

18 міс. від дати 
виготовлення; 

відкриття тубусу

21 Gluco Dr. Auto (AGM-4000) All Medicus Co., 
Ltd.

Південна 
Корея Ав GlucoDr. Auto 4 міс. після відкриття 

тубусу

22 SensoLite Nova Plus 77 Elektronika Ltd Угорщина Ав Sensolite Nova 
Test 

3 міс. після відкриття 
тубусу

23 Longevita Smart Network Selects Великобританія Ав Longevita Smart 3 міс. після відкриття 
тубусу

24 CareSens N i-sens Південна 
Корея Бк CareSens N 3 міс. після відкриття 

тубусу

25 TRUEresult Twist Nipro США Бк TRUEresult 4 міс. після відкриття 
тубусу

26 GluNeo 

Infopia Південна 
Корея

Ав GluNeo 6 міс. після відкриття 
тубусу

27 GluNeo Lite Ав GluNeo Lite 6 міс. після відкриття 
тубусу

28 Finetest Auto-coding premium Ав Finetest Auto-
coding premium 

3 міс. після відкриття 
тубусу

29 Element Ав Element 6 міс. після відкриття 
тубусу

30 TaiDoc TD 4183 TaiDoc Тайвань Бк TD 4370 3 міс. після відкриття 
тубусу

31 SUPER GLUCOCARD II ARKRAY Японія Ав GLUCOCARD II
в індивідуальних 
чарунках, термін 

зазначено на упаковках

32 GLANBER LBМ-01 GLANBER Німеччина Ав GLANBER BS01 3 міс. після відкриття 
тубусу

33 STANDARD GlucoNavii GDH SD Biosensor Південна 
Корея Бк STANDARD  

GlucoNavii GDH 
6 міс. після відкриття 

тубусу

34 Beurer BR-GL50 
Beurer Німеччина

Бк Beurer GL 44/50 3 міс. після відкриття 
тубусу

35 Beurer BR-GL44 Бк Beurer GL 44/50 3 міс. після відкриття 
тубусу

36 SD CodeFree SD CodeFree Південна 
Корея Бк SD CodeFree 

ГлюкоДр
термін зазначено  

на упаковці

37 BeneCheck PLUS General Life Bio-
technology Co.Ltd. Тайвань Ав BeneCheck 

глюкоза в крові 
термін зазначено  

на упаковках

38 NewMed Neo
NewMed GmbH Швейцарія

Бк NEWMED NEO 6 міс. після відкриття 
тубусу

39 NewMed VISIO Бк NEWMED Visio 6 міс. після відкриття 
тубусу

Примітки: Бк — безкодовий прилад; Ав — автоматичне кодування; Рч — ручне кодування; * — необхідно окремі смужки для додаткових 
вимірювань.

Таблиця 1 (закінчення). Глюкометри на фармацевтичному ринку України у 2022 р. 

никає при взаємодії глюкози з реагентами 
тест-смужки. До фотометричних приладів від-
носиться глюкометр Accu Chek Active (Roche 
Diabetes Care), який має додатково опцію ві-

зуального контролю, що призначено тільки 
для контролю вірогідності результатів. 

Вся решта приладів, які наявні в Україні, 
є електрохімічними.
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Вимоги до точності приладів для само-
контролю рівня глюкози в крові закріплені 
в міжнародних стандартах ISO 15197:2013 
та BS EN ISO 15197:2015 Міжнародної ор-
ганізації зі стандартизації (International 
Organization for Standardization, ISO): 95 % 
результатів не повинні виходити за межі 
± 0,83 ммоль/л, при концентрації глюкози 
< 5,55 ммоль/л і ± 15 % при концентрації 
глюкози ≥ 5,55 ммоль/л. Вимоги до гемато-
криту та інтерферуючих речовин зазначено 
в стандартах [19, 42].

На отримання точного результату впли-
ває ряд характеристик: спосіб кодування 
приладу та калібрування тест-смужок.

Спосіб кодування приладу
Кожен лот тест-смужок може відрізняєть-
ся один від одного властивостями хімічної 
речовини, що використовується в тестово-
му полі тест-смужки. Необхідно звернути 
увагу на особливості кодування: прилади 
можуть кодувати вручну або автоматично, 

Безкодовий прилад та автоматичний спосіб 
кодування за допомогою кодової пластин-
ки є найбільш зручними, оскільки дозво-
ляє уникнути впливу «людського фактора» 

кодуванні користувачу необхідно змінити 
лише стару кодову пластинку на нову, і ко-
дування відбудеться автоматично. Майже 
всі глюкометри на ринку України безкодові 

або кодуються автоматично, окрім двох при-
ладів з ручним кодуванням Rightest GM 110 
(Bionime) та OneTouch Ultra Easy (Life Scan). 
Ручне кодування не можна вважати зручним 
через те, що користувач має володіти певни-
ми навичками, і при цьому значно зростає 
ризик впливу «людського фактора». Адже 
користувач може помилитись під час вве-
дення коду або забути провести кодування. 
В Україні асортимент складається з 16 видів 
глюкометрів, які кодуються автоматично 
(41,0 %), 2 приладів — вручну (5,1 %) та 21 
безкодових приладів (53,9 %).

Калібрування тест-смужок
Як відомо, глюкоза міститься і в клітинах,  
і в плазмі крові. Калібрування може відбува-

-
кометр може показувати результат, що відпо-
відає концентрації глюкози в плазмі крові або 
у цільній крові, і це залежить від каліб рування 
тест-смужок. Різниця між показниками цих 
двох методик фіксована: рівень глюкози  
у плазмі на 10–12 % вищий за рівень глюкози 
у цільній крові. На рівень глюкози в плазмі не 
впливають зміни кількості та якості клітин 
крові. Тому, Міжнародна федерація клініч-
ної хімії і лабораторної медицини випустила 
рекомендації, згідно з якими всі портативні 
прилади для самоконтролю рівня глюкози  

крові [19, 42]. Цієї рекомендації дотриму-
ються всі провідні виробники. Окрім того, 
за рекомендаціями Міжнародної діабетичної 
федерації на сьогодні під терміном «гліке-

вміст глюкози в плазмі крові, а калібрування 
тест-смужок для визначення глюкози в крові 

-
ристання) прийнято калібрувати за плазмою.

Майже всі глюкометри, що наявні на 
ринку в Україні калібровані за плазмою кро-
ві, окрім IME-DC (Int. Med.) та SensoLite 
Nova Plus (77 Elektronika Ltd.), які калібро-
вані по цільній крові.

Контрольні розчини у флаконі можуть 
входити до комплектації глюкометрів, а можуть  
і не входити. Ці розчини використовують 
для контролю роботи приладу і якості тест-

Японія, 1
Велика Британія, 1

Німеччина, 7

Швейцарія, 14

Тайвань, 2

Південна 
Корея, 8 

Угорщина, 1
Австрія, 2

США, 3

Рис. 1. Сегментація глюкометрів (шт.) за країною 

у 2022 р.
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Nova Plus (77 Elektronika Ltd.), які калібро-
вані по цільній крові.

Контрольні розчини у флаконі можуть 
входити до комплектації глюкометрів, а можуть  
і не входити. Ці розчини використовують 
для контролю роботи приладу і якості тест-

Японія, 1
Велика Британія, 1

Німеччина, 7

Швейцарія, 14

Тайвань, 2

Південна 
Корея, 8 

Угорщина, 1
Австрія, 2

США, 3

Рис. 1. Сегментація глюкометрів (шт.) за країною 

у 2022 р.
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смужок, як правило, в наступних ситуа ціях: 
перед першим використанням нового глюко-
метра; на початку використання нового ту-
бусу з тест-смужками; періодично при вико-
ристанні поточного тубуса з тест-смужками; 
при механічному пошкодженні глюкометра; 
у випадку, коли отримуються незвичайні ре-
зультати аналізу (несподівано високий або 
низький показник); при отриманні результа-
тів вимірювання рівня глюкози крові, що не 
відображає самопочуття хворого.

-
цій глюкометрів встановлено їх особливості.

Робочий діапазон температури
Аналіз робочого діапазону приладів пока-
зав, що майже у всіх глюкометрах робочий 
діапазон температури складає в основному 

-
ких коливаннях рівня вологості й темпера-
тури практично всім глюкометрам необхідно 
деякий час для адаптації до цих змін, тобто 
умови проведення тесту мають відповідали 
робочим характеристикам приладу.

Гранично допустимий діапазон  
конт ролю глюкози

Ще однією із важливих технічних характерис-
тик глюкометрів є гранично допустимий діа-
пазон контролю глюкози, оскільки це забезпе-

для корекції лікування. Найбільший діапазон 

(TaiDoc) (0,56–44,4 ммоль/л) та прилади, що 

Chek Active, Accu Chek Instant (Roche Diabetes 

Rightest ELSA (Bionime); IME-DC IDIA 

Extra (Acon); Contour Plus (Bayer Healthcare); 
GluNeo, GluNeo Lite, Finetest Auto-coding 
premium, Element (Infopia); STANDARD 
GlucoNavii GDH (SD Biosensor); SD CodeFree 
(SD CodeFree). Найменший діапазон конт рою 
глюкози (2,2–33,3 ммоль/л) характерний для 
Longevita Smart (Network Selects).

Цікавим є новий глюкометр Accu Chek 
Instant (Roche Diabetes Care), в якому вста-

новлено цільовий діапазон для візуалізації 
результатів, що спрощує тестування і дозво-
ляє з першого погляду оцінити отриманий 
результат. Індикатор цільового діапазону 
надає візуальну впевненість, допомагає пра-
вильно визначити та інтерпретувати ви-
сокий та низький рівень глюкози у крові. 
Цільовий діапазон встановлений за замов-
чуванням на рівні 3,9–8,9 ммоль/л. Можливо 
виставити персональний цільовий діапазон. 
В дослідженні щодо оцінки показників ці-
льового діапазону пацієнтами, більше ніж 
95 % опитаних відповіли, що градуйована 
шкала є більш корисною, ніж звичайне відо-
браження високих / низьких значень [20].

Робочий діапазон гематокриту
Важливою характеристикою глюкометрів є 
робочий діапазон гематокриту, оскільки да-
ний параметр впливає на точність вимірів. 
Для дорослої людини норма гематокриту 
становить 35–48 %, але у хворих з різною па-
тологією може варіювати. Глюкометри розра-
ховані на більш низький і високий показник. 
Найбільший діапазон адаптації до змін рівня 
гематокриту — від 10 до 65 % (70 %) — мають 
глюкометри Accu Chek Instant (Roche Diabetes 
Care); NewMed VISIO (NewMed GmbH); 
Contour Plus (Bayer Healthcare).

Швидкість вимірювання
Вимірювання сучасними глюкометрами про-
ходить дуже швидко, в основному 5–6 с. 
Найшвидше вимірювання (3 с) забезпечує 
Element (Infopia) та Accu Chek Instant (Roche 

-
ний час вимірювання (30 с) характерний для 

Спеціальні сигнали
У деяких глюкометрах встановлено сигнал 
«попередження про гіпоглікемію» (після ін-
дивідуального налаштування): One Touch 
Select Simple, OneTouch Ultra Plus Flex 
(Life Scan); NewMed Neo, NewMed VISIO 
(NewMed GmbH); Wellion Calla Light (MED 
TRUST); On Call Extra (Acon); STANDARD 
GlucoNavii GDH (SD Biosensor); SD CodeFree 
(SD CodeFree).
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Сімнадцять видів глюкометрів забез-
печено функцією «будильник» (нагадування 
про необхідність провести самоконтроль).

-
ві маркувати пре- і постпрандіальний ре-
зультат аналізу, що дає можливість пацієнту  
не запам’ятовувати ці аспекти аналізу, але 
враховувати їх для корекції лікування. Час-
тина приладів мають таку функцію: Accu-
Chek Active (Roche Diabetes Care); Gamma 
Diamond Voice, Gamma Speaker, Gamma 
PRIMA (ForaCare Suisse AG); One Touch Select 
(Life Scan), Wellion Calla Light, Wellion Calla 
Luna Duo (MED TRUST); On Call Extra (Acon); 
Contour Plus (Bayer Healthcare); Gluco Dr. Auto 

(i-sens); GluNeo, GluNeo Lite, Finetest Auto-
coding premium, Element (Infopia); TaiDoc 

(NewMed GmbH); STANDARD GlucoNavii 
GDH (SD Biosensor); Beurer BR-GL 50, Beurer 
BR-GL 44 (Beurer); SD CodeFree (SD CodeFree).

Майже всі глюкометри забезпечені 
збереженням результатів аналізу зі вста-
новленням дати та часу його проведен-
ня. Різниця полягає в кількості збережених 
результатів в пам'яті приладу. У більшості 
приладів передбачено збереження 300–500 
результатів. Це дозволяє порівнювати їх, 
контролювати підвищення або зниження 

-
ня глюкози в крові. Найбільшу кількість 
результатів (1000) зберігає TaiDoc TD 4183 
(TaiDoc), а найменшу (20 результатів) — 
прилади Gamma Mini (ForaCare Suisse AG) 
та Super Glucocard II (ARKRAY). Процедура 
перегляду пам'яті максимально проста. Глю-
кометр One Touch Select Simple (Life Scan) 

Сучасні глюкометри автоматично роз-
раховують середній результат рівня глю-
кози в крові за визначений проміжок часу 
(від 7 до 90 днів). Але деякі глюкометри не 
оснащені даною функцією. Не визначають 
середні значення протягом певного періоду: 
One Touch Select Simple, OneTouch Ultra Plus 
Flex OneTouch Ultra Easy (Life Scan); Gamma 
Mini (ForaCare Suisse AG); IME-DC (Int. 
Medical Equipment Diabetes Care); TRUEresult 

Twist (Nipro); Super Glucocard II (ARKRAY); 
Glanber LBМ-01 (GLANBER).

Додаткові функції
Частини глюкометрів окрім основних функ-
цій оснащена додатковими.

Можливість автоматичного виявлення 
недостатньої кількості крові для аналізу та 
додати краплю крові на тест-смужку є тіль-
ки у незначної частини глюкометрів: Accu 
Chek Active (Roche Diabetes Care); Rightest GM 
110, Rightest GM 300 (Bionime); NewMed Neo 
(NewMed GmbH), Optium FreeStyle (Abbott); 
BeneCHeck PLUS (General Life Biotechnology 
Co.Ltd). Це є важливим, тому що при недо-

можливості аналіз не буде проведено, що 
потребує використання нової тест-смужки 
для повторного аналізу, що є додатковими 
фінансовими витратами для пацієнта. 

Доцільна додаткова функція глюкомет-
ра, що підвищує безпечність використання 
завдяки автоматичному видаленню тест-
смужки за допомогою ежектора (дозволяє 
швидко і гігієнічно видаляти використані 
тест-смужки). Кнопку для автоматичного 
видалення використаної тест-полоски ма-
ють Accu Chek Instant (Roche Diabetes Care), 
Gamma Diamond Voice, Gamma Speaker, 
Gamma PRIMA (ForaCare Suisse AG); Wellion 
Calla Luna Duo (MED TRUST); On Call Extra 
(Acon); SensoLite Nova Plus (77 Elektronika 
Ltd.); Longevita Smart (Network Selects); 
TRUEresult (Twist Nipro); TaiDoc TD 4183 
(TaiDoc); GluNeo, GluNeo Lite, Finetest Auto-
coding premium, Element (Infopia); NewMed 
Neo, NewMed VISIO (NewMed GmbH).

Акустичний режим глюкометра, що 
підказує послідовність проведення аналізу, 
підвищує зручність використання прила-
ду, особливо пацієнтами з порушеннями 
зору. Функцію голосового супроводження 
встановлено в приладах: SensoLite Nova Plus 
(77 Elektronika Ltd); Gamma Diamond Voice, 
Gamma Speaker, Gamma PRIMA (ForaCare 
Suisse AG); NewMed Neo, NewMed VISIO 
(NewMed GmbH); Gluco Dr. Auto (AGM-4000) 

(ARKRAY); Glanber LBМ-01 (GLANBER).
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Підсвіткою дисплею забезпечено бага-
то моделей глюкометрів, особливим є Accu 
Chek Instant (Roche Diabetes Care), який до-
датково забезпечено колірним помічником 
праворуч від екрана, який дозволяє відразу 
побачити, в якому діапазоні знаходиться 
отриманий показник — в цільовому, вище 
або нижче. Усього доступно 9 діапазонів для 
більш точної оцінки, що позитивно відзна-
чили пацієнти при опитуванні [20].

Пацієнти схвально відгукуються про 
можливість додаткових функцій глюкометрів, 
також вони відмітили корисність переглядан-
ня останніх показників рівня глюкози в крові 
та функції нагадування «будильник» [21].

Вимірювання інших параметрів крові
Сьогодні виходять на ринок глюкометри, 
які вимірюють інші параметри крові. До-
цільність цього обумовлено самим захво-
рюванням на ЦД, при якому хворим окрім 
основного параметра — глюкози — потрібно 
контролювати холестерин, гемоглобін, сечову 
кислоту та кетони. Високий ризик розвит-
ку серцево-судинних захворювань виникає 

цього показника можуть вказувати на пато-
логічні процеси. Підвищення рівня сечової 
кислоти спостерігається при хворобах нирок, 
печінки, ураженні серцевого м'яза, подагрі 
тощо та прийомі деяких препаратів (анабо-
лічних стероїдів, епінефрину, нікотинової 

-
великих доз аспірину, диклофенаку, ібупро-

дорогих глюкометрів не завжди економічно 
обґрунтовано, але у деяких випадках вибір 
таких приладів є раціональним. 

Кетони є важливим параметром для па-
цієнтів з ЦД, тому набуває значення одночас-
ний вимір кетонів глюкометром. Особливо 
важливо вимірювати кетони при простудних 
захворюваннях, підвищенні температури, при 

протягом довгого часу, нудоті, блювоті, 
болі у животі, при частому диханні тощо. 

Така опція позбавляє від необхідності 
окремо вимірювати рівень кетонів. Додат-
ково визначають кетони: Optium FreeStyle 
(Abbott), Gamma Diamond Voice, Gamma 
Speaker, Gamma PRIMA (ForaCare Suisse AG);  
On Call Extra (Acon); IME-DC IDIA (Int. Medi-
cal Equipment Diabetes Care); TaiDoc TD 4183 
(TaiDoc); Optium FreeStyle (Abbott).

Прилад Wellion Calla Luna Duo (MED 
TRUST) одночасно з глюкозою вимірює хо-
лестерин.

Можливість вимірювання одним при-
строєм відразу 3–4-х показників: глюкози, 
холестерину, гемоглобіну, сечової кисло-
ти забезпечують два види глюкометрів, що 
представлені на ринку України. Але для 
цього необхідні додаткові відповідні тест-
смужки, які прилад розпізнає автоматично. 
Прилад Glanber LBМ-01 (GLANBER) окрім 
глюкози визначає холестерин, гемоглобін, 
сечову кислоту, а глюкометр BeneCheck PLUS 
(General Life Biotechnology Co.Ltd.) — холес-
терин і сечову кислоту.

Сумісність з комп’ютером
В теперішній час особливо актуальним є 
можливість перенесення даних результатів 

їх передача лікарю за допомогою електронних 
комунікацій. Виробники глюкометрів про-
понують програмне забезпечення (входить 
у комплектацію або завантажується безко-

-
клад, будувати графіки, що відображають 
зміни рівня глюкози за певний проміжок 
часу. Сумісність з комп’ютером мають біль-
шість глюкометрів, представлених в Україні. 
А Accu Chek Instant (Roche Diabetes Care) 
передає дані за бездротовою технологією 
Bluetooth (Блютус). При цьому відсутня су-

Select Simple, OneTouch Ultra Easy (Life Scan); 
Rightest GM 110, Rightest GM 300, Rightest 
GM 550 (Bionime); Gamma Mini (ForaCare 
Suisse AG); Longevita Smart (Network Selects); 
TRUEresult Twist (Nipro); Super Glucocard II 
(ARKRAY); BeneCheck PLUS (General Life 
Biotechnology Co.Ltd.); NewMed Neo (NewMed 
GmbH); Glanber LBМ-01 (GLANBER).
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Особливою є багатофункційна модель глю-

«3 в 1» (вимірювальний прилад, інструмент 
для проколювання, вставний модуль USB /  
встановлене програмне забезпечення), що 
може спрощувати користування приладом.

Особливості тест-смужок до глюкомет рів
Важливо знати не тільки особливості різ-
них моделей глюкометрів, а також і точно 
володіти інформацією: які тест-смужки ви-
користовуються для того чи іншого приладу.

Для кожного виду глюкометру використо-
вуються «свої» відповідні тест-смужки (табл. 1).

Основним елементом, що цікавить спо-
живача є інформація про термін придатнос-
ті тест-смужок. Зміна строку придатності 
тест-смужок залежить від того, яка хімічна 
речовина використовується на тестовому полі  
і стійкості цієї хімічної речовини до впливу 
кисню. В тест-смужках, в яких використовуєть-
ся глюкозо-дегідрогеназа, хімічна складова зна-
чно стійкіша до впливу кисню і зберігає свою 
активність протягом 18–21 місяців з моменту 
виробництва та не залежить від відкриття ту-
бусу. В тест-смужках, в яких використовується 
глюкозо-оксидаза, строк придатності після 
відкриття тубусу змінюється від 3 до 6 місяців, 
але необхідно враховувати термін придатнос-
ті зазначений на упаковці (що раніше закін-
читься). Таким чином, існує декілька варіантів:  
1) термін придатності тест-смужок не зміню-
ються після відкриття тубусу; 2) термін при-
датності змінюється після відкриття тубусу. 
Останній варіант є незручним, оскільки перед-
бачає додаткове зазначення пацієнтом дати 
відкриття на тубусі, що не завжди здійснюєть-
ся та контролюється пацієнтом. Тому, деякі 
виробники розв’язують проблему, пакуючи 
тест-смужки в індивідуальні чарунки, на яких 
зазначено термін придатності, або пакують  
в тубус по 25 тест-смужок. 

На сьогодні найбільший строк придат-
ності — 21 місяць — є тільки у тест-смужках 
до приладу Accu Chek Active (Roche Diabetes 
Care);  та 18 місяців — для  Accu Chek Instant 
(Roche Diabetes Care); IME-DC IDIA (Int. 
Medical Equipment Diabetes Care); Contour 
Plus (Bayer Healthcare). Окрім того, у даних 

тест-смужках строк не змінюється після від-
криття тубусу, і це вказано на тубусі.

Майже всі тест-смужки характеризують-
ся капілярним заповненням тест-смужки. 
Завдяки застосуванню капілярного принци-

смужкою до краплі крові, і тест-смужка сама 
візьме необхідний для аналізу об'єм крові. 

Всі тест смужки потребують незначного 
об'єму зразку крові (від 0,3 до 2 мкл). Так, 
прилади Element (Infopia) та One Touch Ultra 
Plus Flex (Life Scan) для аналізу потребу-
ють найменшу кількість крові — 0,3 мкл та 

Для тест-смужок нового глюкометру Accu 
Chek Instant (Roche Diabetes Care) характерно 
широке поле для нанесення зразка крові, тобто 
можна нанести кров у будь-якому місці по всій 
ширині жовтого краю тест-смужки. 

Пристрій для проколювання пальця
 Для кожного глюкометру передбачено при-
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Нові дослідження
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Аптеки пропонують широкий асортимент 
глюкометрів, і часто пацієнту нелегко розібра-
тися та обрати потрібний саме йому прилад для 
самоконтролю. Глюкометр повинен відповіда-
ти потребам кожного пацієнта, який зацікав-
лений не тільки в точності вимірювання рівня 

даної процедури. Тому, перед покупкою глюко-
метра необхідно враховувати багато факторів. 

На підставі аналізу літератури, реко-
мендацій та настанов [23–29] узагальнено 
та сформовано фактори, що впливають на 
вибір глюкометра (рис. 2). Враховуючи, 
що більшість приладів не відрізняються 
за принципом дії та калібруванням тест-

достатьо широкий для всіх глюкометрів, 

вибір приладу, тому в схему їх не включено.
Спеціалістам аптек необхідно знати комп-

лектацію та особливості моделей глюкометрів 
для надання фармацевтичної допомоги спо-
живачу на належному рівні. Глюкометри комп-
лектуються необхідними елементами і можуть 
відрізнятися в залежності від виробника.

Основні елементи глюкометра
– власне аналізатор;
– дисплей, на який виводиться вся інфор-

мація про аналіз та роботу пристрою;

Рис. 2. Фактори, що впливають на вибір глюкометра (авторська розробка Власенко Ірини)

Фактори, що впливають на вибір глюкометра

• калібрування тест-
смужок;

• термін придатності 
та стабільність при 
відкритті тубусу;

• тест-смужки для 
візуального визначення 
глюкози;

• капілярне заповнення 
тест-смужки;

• об’єм зразку крові;
• нанесення крові для 

аналізу поза приладом

• акустичний режим
• підсвітка дисплею
• збереження результатів аналізу 

• розрахунок середнього 
результату рівня глюкози в крові

• попередження про 
гіпоглікемію;

• функція «будильник» 
(нагадування про 
аналіз);

• маркувати пре- та 
постпрандіальний 
результат аналізу

Персональні дані пацієнта

Вік

Тип цукрового діабету

Супутні захворювання

Стан здоров’я

Спосіб кодування приладу

Сумісність з комп’ютером

Робочий діапазон температури

Вимірювання інших параметрів крові

Діапазон контролю глюкози

Спеціальні сигнали

Швидкість вимірювання 

Додаткові функції

Функціонал приладу

Ціна приладу

Сервісне обслуговування

Ціна тест-смужок

Стиль життя пацієнта

Акційні пропозиції

Умови проведення тесту

Гарантії приладу

Рекомендації лікаря/фармацевта

Персональні вподобання пацієнта

Соціально-економічні аспекти

Особливості тест-смужок до глюкометрів
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– гніздо, куди вставляються тест-смужки;
– ланцетний пристрій (ручка-проколювач), 

в який вставляється ланцет, що дозволяє 
регулювати глибину проколу, виходячи 

– ланцети або скарифікатори для проколу 
шкіри;

– тест-смужки;
– кодова пластинка (можливо);
– розчин для калібрування (можливо);
– чохол або футляр, що оберігає глюкометр 

від забруднень, пилу та механічного впливу;
– інструкція щодо застосування медичного 

приладу;
– USB-шнур (можливо);
– елемент живлення: батарейки (можливо);
– додаткові матеріали (можливо): журнал 

самоконтролю пацієнта (для фіксації рів-
ня глюкози); ліфлет з необхідними реко-
мендаціями для пацієнтів з ЦД (норми 
глюкози; перша допомога при критичних 
станах; продукти; необхідні продукти для 
регулювання рівня глюкози в крові).

Для правильного вибору глюкометра, 
слід враховувати не тільки фактори, які наве-
дені в рис. 3, але більш детально знати функ-

-
чити пріоритети, що притаманні пацієнту 
відповідно його віку, стану здоров’я, образу 
життя тощо. Таким чином, консультація 
аптечного працівника забезпечить індиві-
дуальний підхід до пацієнта, який, з ураху-
ванням рекомендацій, здійснить покупку 
необхідного прилада для самоконтролю. 

Таблиця 2. Пріорітети при виборі глюкометрів за функціоналом приладу відповідно віку та стану хворого (авторська розробка Власенко Ірина) 

Категорія 
пацієнтів Пріоритети при виборі глюкометрів за функціоналом приладу

Діти

• Точність відповідно сучасним вимогам.
• Максимально тонка голка для проколу.
• Нaймeньшa глибинa пpoкoлу.
• Незначний об’єм крові для аналізу (0,3–0,8 мкл).
• Найбільший гранично допустимий діапазон контролю глюкози.
• Широкий діапазон зразків крові для вимірювання (неонатальна, капілярна, венозна, артеріальна)
• Швидкість тесту: 3–6 с (малюків не можна довго втримати на одному місці, тому при повільному вимірі можуть 

бути збої).
• Значний обсяг пам’яті збереження результатів аналізу.
• Спеціальні сигнали (маркування пре- та постпрандіального результату аналізу, збереження результатів аналізу 

• Автоматичне виявлення недостатньої кількості крові для аналізу та можливість додати краплю крові на тест-смужку.
• Сумісність з комп’ютером (швидка передача даних лікарю для корекції лікування, враховуючи, що у дітей 

Підлітки, 
молоді люди

• Портативна модель невеликих розмірів та мінімальної ваги (пацієнти носять глюкометри з собою).
• Міцний корпус при випадкових падіннях (активний спосіб життя).
• Цікавий дизайн (у вигляді стильної авторучки, гаджету, плеєру).
• Тест-смужки маленькі, вузькі (не займають багато місця і не привертають уваги).
• Кодування автоматичне або безкодові.
• Можливість одночасно вимірювати кетони (при лабільному перебігу ЦД).
• Наявність насадки для проведення проколів в альтернативних зонах (забір крові проводиться по кілька разів на день).
• Незначний обсяг крові для аналізу (оптимальні показники 0,5 до 1–1, 4 мкл).
• Капілярне заповнення тест-смужки. 
• Найбільший гранично допустимий діапазон контролю глюкози.
• Швидкість тесту: 3–6 с.
• Найбільший об’єм пам’яті збереження результатів аналізу (500–1000 вимірювань).
• -

діаль ного результату аналізу; збереження результатів аналізу зі встановленням дати та часу його проведення; 
розрахування середнього результату рівня глюкози в крові за 30, 60, 90 днів, що дає можливість вести щоденник 
самоконтролю в електронному вигляді та оцінити стан компенсації захворювання в динаміці.

• Автоматичне виявлення недостатньої кількості крові для аналізу та можливість додати краплю крові на тест-смужку.
• Функція швидкої адаптації (до 5 хв) до різких коливань рівня вологості і температури, що забезпечує отримання 

точного результату за будь-яких умов при активному способі життя.
• Сумісність з комп’ютером.
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• -

діаль ного результату аналізу; збереження результатів аналізу зі встановленням дати та часу його проведення; 
розрахування середнього результату рівня глюкози в крові за 30, 60, 90 днів, що дає можливість вести щоденник 
самоконтролю в електронному вигляді та оцінити стан компенсації захворювання в динаміці.

• Автоматичне виявлення недостатньої кількості крові для аналізу та можливість додати краплю крові на тест-смужку.
• Функція швидкої адаптації (до 5 хв) до різких коливань рівня вологості і температури, що забезпечує отримання 

точного результату за будь-яких умов при активному способі життя.
• Сумісність з комп’ютером.
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Таблиця 2 (закінчення). Пріорітети при виборі глюкометрів за функціоналом приладу відповідно віку та стану хворого (авторська 
розробка Власенко Ірина) 

Категорія 
пацієнтів Пріоритети при виборі глюкометрів за функціоналом приладу

Люди 
середнього 
віку 

• Портативна модель.
• Кодування автоматичне або безкодові.
• Наявність насадки для проведення проколів в альтернативних зонах (аналіз крові проводиться по кілька разів 

на день).
• Об’єм крові для аналізу 0,5–1, 4 мкл.
• Достатній гранично допустимий діапазон контролю глюкози.
• Швидкість тесту: 5–10 с.
• Достатній обсяг пам’яті збереження результатів. (350–500 вимірювань).
• Спеціальні сигнали («попередження про гіпоглікемію»; функція «будильник»; маркування пре- та постпран-

діального результату аналізу для коригування дієти або змінення часу обіду, сніданку, вечері; збереження 
результатів аналізу зі встановленням дати та часу його проведення; розрахування середнього результату рівня 
глюкози в крові за 30, 60 днів.

• Автоматичне виявлення недостатньої кількості крові для аналізу та можливість додати краплю крові на тест-смужку.
• Сумісність з комп’ютером.

Люди 
похилого  
віку

• Прилади більших розмірів та великим дисплеєм з задовільною контрастністю та великими цифрами.
• Міцний корпус при випадкових падіннях (когнітивні порушення можуть сприяти падінню приладу).
• Безкодові прилади.
• Meню  зрозумілою мовою або зрозумілі позначки.
• Мінімум деталей, кнопок та додаткових функцій, які можуть ускладнити використання приладу.
• Широке гніздо для тест-смужок.
• Тест-смужки стандартні достатнього розміру (когнітивні порушення можуть ускладнити використання вузьких 

тест-смужок).
• Об’єм крові для аналізу 1,4–2–3 мкл (у літніх людей циркуляція крові часто порушена, і прокол потрібно 

зробити достатньої глибини).
• Швидкість тесту: 5–20 с.
• Голосове супроводження проведення тесту та озвучення результату. Деякі моделі сповіщають  про неправильне 

проведення вимірювання та/або перевищення норми глюкози.
• Незначний об’єм пам’яті збереження результатів (або відсутність даної функції).
• Автоматичне виявлення недостатньої кількості крові для аналізу та можливість додати краплю крові на тест-смужку.
• Популярна марка глюкометра, що підвищує наявність тест-смужок в аптеках (пацієнтам важко часто та далеко 

ходити за розхідними матеріалами).
• Доцільно одночасне (або з застосуванням спеціальних смужок) вимірювання холестерину, що необхідно 

для профілактики ряду ускладнень з боку серця і судин. Але це підвищує вартість глюкометру, що потрібно 
врахувати з точки зору фінансового забезпечення пацієнта.

• Недороговартісний прилад та тест-смужки до нього.

При  
порушенні 
зору 

• Акустичний режим глюкометра (функція голосового супроводження, що підказує послідовність проведення аналізу).
• Прилади більших розмірів та великим дисплеєм з достатньою контрастністю та великими цифрами.
• Міцний корпус.
• Безкодові прилади.
• Мінімум непотрібних деталей, кнопок та додаткових функцій.
• Широке гніздо для тест-смужок.
• Тест-смужки стандартні достатнього розміру.

На підставі аналізу літератури та опиту-
ванні пацієнтів з ЦД приведена узагальнена 
інформація щодо приоритетів при виборі 
глюкометру з урахуванням віку та стану 
пацієнта (табл. 2). 

Для об'єктивності потрібно зазначи-
ти, що час аналізу — параметр сумнівний, 
оскільки всі сучасні аналізатори працюють 
досить швидко, але, за ствердженням екс-
пертів Американської діабетологічної асо-

ціації, для аналізу бажано витрачати 5 с або 
менше (посилання).

Цінова політика на глюкометр 

Оскільки більшість пацієнтів витрачає 
власні кошти на забезпечення себе прила-
дами самоконтролю, то фактор ціни значно 
впливає на вибір глюкометра. Але необхід-
но пам’ятати, що даний прилад пацієнтом  
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віку 
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на день).
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ходити за розхідними матеріалами).
• Доцільно одночасне (або з застосуванням спеціальних смужок) вимірювання холестерину, що необхідно 

для профілактики ряду ускладнень з боку серця і судин. Але це підвищує вартість глюкометру, що потрібно 
врахувати з точки зору фінансового забезпечення пацієнта.

• Недороговартісний прилад та тест-смужки до нього.
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зору 

• Акустичний режим глюкометра (функція голосового супроводження, що підказує послідовність проведення аналізу).
• Прилади більших розмірів та великим дисплеєм з достатньою контрастністю та великими цифрами.
• Міцний корпус.
• Безкодові прилади.
• Мінімум непотрібних деталей, кнопок та додаткових функцій.
• Широке гніздо для тест-смужок.
• Тест-смужки стандартні достатнього розміру.

На підставі аналізу літератури та опиту-
ванні пацієнтів з ЦД приведена узагальнена 
інформація щодо приоритетів при виборі 
глюкометру з урахуванням віку та стану 
пацієнта (табл. 2). 

Для об'єктивності потрібно зазначи-
ти, що час аналізу — параметр сумнівний, 
оскільки всі сучасні аналізатори працюють 
досить швидко, але, за ствердженням екс-
пертів Американської діабетологічної асо-

ціації, для аналізу бажано витрачати 5 с або 
менше (посилання).

Цінова політика на глюкометр 

Оскільки більшість пацієнтів витрачає 
власні кошти на забезпечення себе прила-
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впливає на вибір глюкометра. Але необхід-
но пам’ятати, що даний прилад пацієнтом  

Глюкометри у самоконтролі хворих на цукровий діабет в Україні     І. О. Власенко, Л. Л. Давтян



6330

Глюкометри у самоконтролі хворих на цукровий діабет в Україні      І. О. Власенко, Л. Л. Давтян

використовується протягом значного періо-
ду, та частина глюкометрів має безстрокову 
гарантію використання, тому треба вива-
жено підійти та врахувати співвідношення 
ціна / користь, в такому випадку — ціна 
/ функціонал / дизайн приладу. Але осно-
вна витратна частина самоконтролю — це 
тест-смужки, тому обов’язково при виборі 
глюкометру потрібно враховувати ціну на 
відповідні тест-смужки до даного приладу, 
термін їх придатності, пакування, кількість 
в упаковці. Деяким категоріям хворих безко-
штовно видають тест-смужки, тому доцільно 
дізнатися про це та придбати (якщо не ви-
дають безкоштовно) відповідний глюкометр.

Акційні пропозиції
Іноді деякі виробники (дистриб’ютори) або 
аптеки проводять акції: при покупці декіль-
кох упаковок тестів дають безкоштовний 
прилад або змінюють старий глюкометр на 

роблять компанії на початку реалізації про-
дукції на фармацевтичному ринку або ви-
робники популярних моделей глюкометрів, 
які добре зарекомендували себе на ринку 
та мають значні обсяги продажу продукту.

Популярність моделі та як довго вона 

України

Чим більше приладів продано, тим більше 
для них пропонується витратних матеріалів 
і комплектуючих. Зробивши вибір глюко-
метра від популярного виробника, можна 
розраховувати на простоту гарантійного 
та післягарантійного обслуговування, до-
ступність сервісу для перевірки та ремонту 
приладів. Слід надавати перевагу моделям 
перевірених виробників, які знаходяться на 
ринку вже не перший рік і добре зарекомен-
дували себе на підставі відгуків споживачів.

Гарантія
Багато виробників дають гарантію на глюко-
метр протягом 2–5 років. Деякі бренди нада-
ють безстрокову гарантію на свою продук-
цію — цей варіант кращий, адже глюкометр 
часто передбачає інтенсивне використання 

на постійній основі. При цьому вимоги до 
точності даного приладу дуже високі.

Елемент живлення
Описи пристроїв містять дані і про їх бата-
рейки. Для більшості глюкометрів викорис-
товують плоскі батарейки.

Поради фармацевтичного та медичного 
працівника при відпуску глюкометру 

– Завжди потрібно прочитати інструкцію, 
щоб використовувати прилад правильно, 
оскільки кожен глюкометр має свої особ-
ливості.

– Пояснити пацієнту як проводити аналіз.
– Необхідно точно дотримуватися інструк-

цій з використання приладу.
– Зберігати глюкометр і тест-смужки відпо-

відно умов зберігання.
– Необхідно уточнити, як крапля крові по-

падає на тест-смужку (чи потрібно на-
носити кров на тест-смужку, або після 
проколу тільки піднести палець до тест-
смужки, і прилад сам втягне в аналізатор 
потрібну її кількість.

– Ланцети, або голки, відрізняються за сво-
їми розмірами. Порадити обирати від-
повідну глибину проколу шкіри, що за-
лежить від особливостей та стану шкіри.

– Звернути увагу на маркування щодо точ-
ності: максимально точні прилади відпо-
відають міжнародним стандартам.

– Потрібно знати, що прийом деяких ліків 
може впливати на результат аналізу.

Для надання фармацевтичної допомоги 
працівник аптек має знати ще один нюанс 
вимірювання рівня глюкози в крові. Для 
аналізу можуть використовуватись зразки 

-
-

ча. Кров, яка отримана з кінчика пальця 
та долоні, може бути використана для ви-

Аналіз крові, отриманої з передпліччя або 

-
ються швидше, ніж у передпліччі чи пле-
чі. Наслідком цих відмінностей може стати  
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неправильна інтерпретація фактичного рівня 
глюкози крові, що може призвести до непра-
вильного лікування та можливих несприятли-
вих наслідків для здоров'я. Прочитайте наступ-
ний розділ, перш ніж виконувати вимір у крові, 
взятій із передпліччя або плеча. Виконувати 
аналіз крові з передпліччя або плеча можна: 
безпосередньо перед їдою та натще. Не мож-
на виконувати аналіз крові з передпліччя або 
плеча: протягом 2  годин після їжі, коли рівень 
глюкози може швидко зростати; після введен-
ня болюсного інсуліну, коли показники рівня 
глюкози можуть швидко зменшуватися; після 
фізичного навантаження; якщо пацієнт хворий; 
якщо пацієнту здається, що у нього низький 
рівень глюкози крові (гіпоглікемія). 

Правила використання глюкометра
–  Перед проведенням вимірів необхідно ви-

мити руки, щоб запобігти зараженню через 
прокол.

–  Руки повинні бути теплими, тому, при не-
обхідності, розтерти їх, інакше кров може 
не виступити з пальця.

–  Голка для проведення заміру повинна 
бути стерильною, використовуватися 
один раз.

–  Необхідно перевірити рівень заряду бата-
реї, щоб прилад не був на межі.

Процедура проведення аналізу глюкометром
1.  Увімкнути прилад і дочекатися його за-

вантаження (висвітлення спеціальної по-
значки на дисплеї).

2.  Вставити в прилад для проколювання  нову 
голку (ланцет).

3.  Вставити у відповідний роз’єм (гніздо) 
нову тест-смужку. Необхідно звернути 
увагу, що в деяких приладах може знадо-
битися введення спеціального коду авто-
ризації тест-смужки.

4.   Зробити прокол на шкірі та нанести кра-
плю крові, що виступила, на відповідне 
місце тест-смужки глюкометра. Прокол 
найкраще проводити на пальці, тому що 
саме в цій частині тіла найбільша концен-
трація глюкози.

5.  Дочекатися появи результату на дисплеї.
6.  Необхідно закрити щільно тубус із тест-

смужками відразу після вилучення з нього 
тест-смужки, щоб захистити тест-смужки 
від вологи.

7.  Зберігати невикористані тест-смужки у щіль-
но закритому оригінальному тубусі з тест-
смужками у сухому прохолодному місці.

8.   Після вимірювання використану голку 
(ланцет) і тест-смужку утилізувати.

Чинники, які можуть бути причиною  
некоректних результатів вимірювання
–  Умови проведення тесту не відповідають 

зазначеному в інструкції (температура, 
вологість).

–  Неправильне зберігання або пошкодження 
тест-смужок.

–  Термін придатності тест-смужок закінчився.
–  Неправильне кодування (якщо це потрібно)
–  Неправильний забір крові.
–  Стан глюкометру (пошкоджений, забруд-

нений).

Висновки 

Таким чином, проведено багатогранне 
маркетингове дослідження глюкометрів, 
тест-смужок та пристроїв для проколю-
вання пальця, які представлено на ринку 
України. Аналіз показав імпортозалеж-
ність ринку глюкометрів, асортимент яких 
складає 39 видів приладів у 2022 р. Лідера-
ми з постачання глюкометрів є компанії, 
бренди яких зареєстровані в європейських 
країнах (Швейцарія, Німеччина, Австрія, 
Угорщина, Великобританія). При чому, 
більшість виробництв розташовано фак-
тично в країнах Азії (Південна Корея, Тай-
вань, Китай). Встановлено, що широкий 
асортимент, особливості застосування, 
додаткові функції та  комплектація глю-
кометрів надає можливість хворим на ЦД 
обрати необхідний прилад для самокон-
тролю, який  повною мірою задовольнить 
його потреби та вимоги. Знання особли-
востей глюкометрів є важливим аспектом 
для аптечних працівників при наданні 
фармацевтичних послуг хворим на ЦД.

Сформовано фактори, які впливають на 
вибір глюкометра та пріоритети для різних 
вікових груп. Дані важливо знати фармацев-
тичним працівникам для надання відповід-
ної фармацевтичної допомоги, що допоможе 
пацієнту (споживачу) вибрати глюкометр 
для самоконтролю ЦД, якій би відповідав 
його індивідуальним потребам.

Глюкометри у самоконтролі хворих на цукровий діабет в Україні     І. О. Власенко, Л. Л. Давтян
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Glucometers in diabetes patients' self-control and the principles of selecting them  
in pharmacies in Ukraine
I O Vlasenko, L L Davtyan 

Abstract
Self-monitoring of blood glucose levels using glucometers allows patients to achieve diabetes needs and is 
recognized as a cost-effective strategy to improve glycemic control. Today we offer a wide selection of glucometers, 
so relevant there is a study of the glucometer market in Ukraine and the establishment of their features in use. 
About-conducted a multifaceted marketing study of glucometers and test strips, which are presented at market 
of Ukraine. The analysis showed the import dependence of the Ukrainian market of glucometers, the range of 
which is 39 types of devices in 2022. Wide range, features of application, additional functions and the complete 
set of glucometers gives the chance to patients with a diabetes mellitus to choose the necessary device for self-
control, which will fully satisfy his needs and requirements. Formed factors which affect the choice of meter 
and priorities for different age groups. For practical use the principles of choosing glucometers for different 
categories of patients that will help the patient to choose a glucometer for diabetes self-monitoring to provide 
individual needs. Knowledge of the features of glucometers is an important aspect for the provision of medical 
and pharmaceutical technical care to patients.

Keywords: glucometer, diabetes mellitus, marketing, pharmaceutical market of Ukraine, principle of choosing 
a glucometer, pharmaceutical care.
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Віддалені результати лікування хворих на цукровий діабет 2 типу       Кравчун Н. О. та співавт.

Віддалені результати лікування хворих 
на цукровий діабет 2 типу препаратом групи 
інгібіторів натрійзалежного котранспортеру 
глюкози 2 типу
Кравчун Н. О., Земляніцина О. В., Дунаєва І. П., Дорош О. Г.
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Інгібітори натрійзалежного котранспортеру глюкози 2 типу (іНЗКТГ2) являються препаратами, які 
захищають від серцево-судинних захворювань та летальності пацієнтів із цукровим діабетом (ЦД) 
2 типу різних вікових груп із наявністю коморбідної патології та численних ускладнень. Величезна 
кількість досягнутих результатів може варіювати у різних випадках, але вже існуючі дані засвідчують 
важливість і необхідність призначення таких інноваційних препаратів, як іНЗКТГ2.

Мета дослідження. Простеження віддалених результатів впливу комбінованої терапії дапагліф-
лозином та метформіном на стан вуглеводного, ліпідного та білкового обмінів, показників печінкових 
проб та синтетичної функції печінки у хворих на ЦД 2 типу, представників Української популяції

Матеріали та методи. У дослідженні прийняли участь 60 хворих на ЦД 2 типу, з них 34 чоловіка 
та 26 жінок. Середній вік хворих склав (57,52 ± 0,96) років. У 39 (65,0 %) хворих ЦД був середньої тяжко-
сті, у 21 (35,0 %) – важкого ступеня тяжкості. У 11 хворих (18,3 %) спостерігалась інсулінозалежність. 
Терапія хворих на ЦД 2 типу включала додержання дієтичних рекомендацій, а саме, нутрієнтну корек-
цію та призначення таблетованих пероральних цукрознижуючих засобів: дапагліфлозину в добовій дозі 
10 мг та метформіну у добовій дозі від 1500 до 2000 мг, 11 хворим поряд з таблетованими цукрознижу-
вальними препаратами додатково був призначений інсулін. Всім хворим проводили визначення рівня 
вуглеводного, ліпідного та білкового обмінів, показників печінкових проб та синтетичної функції печінки.

Результати. Тривале лікування дапагліфлозином в сполученні з метформіном хворих на ЦД 2 типу 
показало її ефективність. Виявлено поліпшення показників вуглеводного, ліпідного та білкового обмінів, 
показників печінкових проб та синтетичної функції печінки у хворих на ЦД 2 типу, представників 
Української популяції.

Висновки. Обгрунтовано доцільність застосування комбінації препарату дапагліфлозин в сполучен-
ні з метформіном в якості цукрознижуючої терапії протягом тривалого періоду хворим на ЦД 2 типу.

Ключові слова: цукровий діабет 2 типу, інгібітори натрійзалежного котранспортера глюкози 
2 типу, лікування
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Актуальність
За даними рекомендацій Американського 
Коледжу ендокринологів, 2020 [1] для хворих 
на цукровий діабет (ЦД) 2 типу  і встановле-
ними атеросклеротичними серцево-судин-
ними захворюваннями або ознаками висо-
кого ризику серцево-судинних ускладнень 
або серцевою недостатністю призначаються 
інгібітори натрійзалежного котранспортеру 
глюкози 2 типу (іНЗКТГ2) або агоністи глю-
кагоноподібного пептиду (ГПП) 1 із доказа-
ною користю для серцево-судинної системи 
та рекомендуються у складі гіпоглікемічної 
терапії незалежно від рівня глікованого ге-
моглобіну (HbA1c).

Натепер безпека усіх цукрознижу-
вальних препаратів визначається з боку 
кардіоваскулярного ризику. У масштабних 
клінічних дослідженнях доведена кардіовас-
кулярна ефективність найперспективнішої 
групи препаратів – іНЗКТГ2 [2-7].

Поєднання ЦД і кардіоваскулярних за-
хворювань є дуже актуальною проблемою 
сучасності медичної науки. Численними до-
слідженнями доведено, що у хворих на ЦД 
може розвинутися серцева недостатність, 
яка виникає внаслідок як атеросклеротич-
них, так і атеросклеротично-незалежних 
механізмів. Дослідників-медиків дуже зане-
покоює той факт, що практично у 30 % хво-
рих серцева недостатність залишається не-
діагностованою, а більша частина пацієнтів 
із серцевою недостатністю мають збережену 
фракцію викиду [8-11]. Виявляється недіа-
гностована серцева недостатність частіше 
у жінок, у хворих із надмірною масою тіла, 
ожирінням, пацієнтів похилого віку [13, 14].

Як відомо, група іНЗКТГ2 або гліфлозини 
зменшують рівень артеріального тиску за до-
помогою осмотичного діурезу, так як мають 
глюкозуричний ефект, а також володіють де-
кількома потенційними механізмами, завдяки 
яким здатні забезпечувати позитивний вплив 
на серцево-судинну систему, а саме, зниження 
інсулінорезистентності (ІР), глюкозотоксич-
ності, зменшення накопичення натрію, зни-
ження рівня окисного стресу та запалення, що 
сприяє покращенню ендотеліальної функції 
та зменшенню жорсткості артерій.

Результатами великих міжнародних до-
сліджень підтверджений позитивний вплив 
дапагліфлозину та інших іНЗКТГ2 на сер-
цево-судинну систему. У дослідженні ре-
альної клінічної практики «CVD-REAL», 
де було залучено більше, ніж 300 тисяч па-
цієнтів із 6 країн світу, встановлено, що за-
стосування іНЗКТГ2 у порівнянні з іншими 
цукрознижуючими препаратами сприяло 
зменшенню смертності від будь яких причин 
з приводу серцевої недостатності на 46 %, 
а ризик госпіталізації з вищезазначеного 
приводу зменшився на 39 % [4, 15].

Аналогічні результати отримано у дослі-
дженні «CVD-REAL2», де прийняли участь 
470 тисяч пацієнтів, 73 % з яких не мали 
підтверджених кардіоваскулярних захво-
рювань. Дапагліфлозин, який отримували 
75 % пацієнтів, зменшував кількість усіх 
летальних випадків на 49 % у порівнянні 
з іншими цукрознижуючими препарата-
ми і на 36 % рівень госпіталізації з приводу 
серцевої недостатності. Частота інфаркту 
міокарду зменшилася на 19 %, а мозкового 
інсульту – на 32 % завдяки застосуванню 
іНЗКТГ2 [4, 16].

Дуже важливим є те, що дапагліфло-
зин проявляє багатокомпонентний вплив: 
не тільки знижує рівень глікемії, масу тіла, 
збільшує діурез, сприяючи помірному змен-
шенню артеріального тиску, але й демонструє 
антифіброзну активність при неалкогольній 
жировій хворобі печінки (НАЖХП). Так, 
в експерименті на тваринах було доведено 
зниження маркерів системного запалення 
(пригнічення активності маркерів ендоплаз-
матичного ретикулярного стресу, вмісту 
ФНП-α, активності макрофагів і Т-клітин 
у білій жировій тканині та печінці) [17]. Ра-
зом з тим, досвід застосування препаратів 
цієї групи для зниження ступеня фіброзу 
у людей, хворих на ЦД 2 типу із НАЖХП, є 
обмеженим. Натепер представлені лише дані 
поодиноких досліджень щодо позитивного 
впливу препаратів групи іНЗКТГ2 на пере-
біг НАЖХП та їх антифібротичного ефекту 
у хворих на ЦД 2 типу [18-20]. 

У рандомізованому подвійному сліпо-
му плацебо-контрольованому дослідження 
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DECLARE-TIMI 58 (Dapagliflozin Effect 
on Cardiovascular Events) було оцінено безпе-
ку застосування препарату форксіга. Вищев-
казане дослідження щодо серцево-судинних 
наслідків на тлі застосування іНЗКТГ2 на те-
перішній час є самим найбільшим. При його 
проведенні оцінювали прийом препарату 
дапагліфлозин у порівнянні з плацебо у пе-
ріод протягом 

5 років у більше ніж 17 тисяч дорослих 
із ЦД 2 типу з 33 країн світу та аналізували 
розвиток серцево-судинних подій, які ха-
рактеризувалися наявністю одразу декількох 
факторів кардіоваскулярних захворювань 
або встановленою серцево-судинною па-
тологією. Результати великомасштабного 
дослідження DECLARE-TIMI 58 представля-
ють дуже великий інтерес для вчених та лі-
карів, оскільки вони стосуються не тільки 
пацієнтів із наявними кардіоваскулярними 
захворюваннями, а й хворих із факторами 
ризику їх розвитку, а це практично кожний 
другий пацієнт із ЦД 2 типу [21-25].

Ще у одному дослідженні щодо впли-
ву на серцево-судинні події – DEFINE-HF 
(Dapagliflozin Effect on Symptoms and 
Biomarkers in Patients With Heart Failure – 
«Вплив дапагліфлозину на симптоми та біо-
маркери у пацієнтів із серцевою недостат-
ністю») [26] продемонстровано покращення 
стану здоров’я, що було пов’язано із серце-
вою недостатністю, згідно із показниками 
Канзанського опитувальника для пацієнтів 
із кардіоміопатією, у пацієнтів із серцевою 
недостатністю зі зниженою фракцією ви-
киду, які отримували іНЗКТГ2. Певна не-
визначеність залишається стосовно користі 
при серцевій недостатності зі збереженою 
фракцією викиду, що буде розглянуто при 
тривалих великих випробуваннях DELIVER 
(Dapaglifl ozin Evaluation to Improve the Lives 
of Patients With Preserved Ejection Fraction 
Heart Failure – «Оцінка впливу дапагліфло-
зину на покращення життя пацієнтів із сер-
цевою недостатністю із збереженою фрак-
цією викиду») [2] та EMPEROR-Preserved 
(Empaglifl ozin Outcome Trial in Patients With 
Chronic Heart Failure With Preserved Ejection 
Fraction – «Випробування для оцінки ефектів 

емпагліфлозину у пацієнтів з хронічною сер-
цевою недостатністю зі збереженою фрак-
цією викиду») [28-32]. Таким чином, можна 
зробити висновок, що іНЗКТГ2 – препарати, 
які захищають від серцево-судинних захво-
рювань та летальності пацієнтів із ЦД 2 типу 
різних вікових груп із наявністю коморбідної 
патології та численних ускладнень. Величез-
на кількість досягнутих результатів може 
варіювати у різних випадках, але вже існуючі 
дані засвідчують важливість і необхідність 
призначення таких інноваційних препаратів, 
як іНЗКТГ2.

Отже метою даного дослідження стало 
простеження віддалених результатів впли-
ву комбінованої терапії дапагліфлозином 
та метформіном на стан вуглеводного, лі-
підного та білкового обмінів, показників 
печінкових проб та синтетичної функції пе-
чінки у хворих на ЦД 2 типу, представників 
Української популяції.

Матеріали та методи дослідження 
Під наглядом знаходилось 60 хворих на ЦД 
2 типу, з них 34 чоловіка та 26 жінок. Усі хво-
рі перебували на стаціонарному лікуванні 
у клініці ДУ «Інститут проблем ендокрин-
ної патології ім. В. Я. Данилевського НАМН 
України». Середній вік хворих склав (57,52 
± 0,96) років. У 39 (65,0 %) хворих ЦД був 
середньої тяжкості, у 21 (35,0 %) – важкого 
ступеня тяжкості. У 11 хворих (18,3 %) спо-
стерігалась інсулінозалежність. 

Терапія хворих на ЦД 2 типу включала 
додержання дієтичних рекомендацій, а саме, 
нутрієнтну корекцію – при розробці діє-
тичних рекомендацій для пацієнтів, хворих 
на ЦД 2 типу з НАЖХП за основу брали 
склад кінцевих продуктів глікування (КПГ) 
в продуктах харчування (середньодобова 
норма споживання продуктів з вмістом КПГ 
складала (14700 ± 580) кіло/Од/доб), запро-
понованих Американською асоціацією хар-
чування, оцінювали вміст КПГ лише тих 
продуктів харчування, які споживаються 
Українською популяцією, при цьому вико-
ристовували типові для неї методи кулінар-
ної обробки і величину КПГ виражали для 
кожного примірника їжі як КПГ кОд/100 г 

Нові дослідження



70 35

Нові дослідження

їжі; призначення таблетованих пероральних 
цукрознижуючих засобів: дапагліфлозину 
в добовій дозі 10 мг та метформіну у добовій 
дозі від 1500 до 2000 мг, 11 хворим поряд з та-
блетованими цукрознижувальними препа-
ратами додатково був призначений інсулін.

Аналіз клініко-біохімічних показників 
включав визначення показників глікемії 
протягом доби, в тому числі глікемії кро-
ві натще (ГКн), постпрандіальної глікемії 
(ГКпп) глюкозооксидазним методом за до-
помогою експрес-аналізатора «Biosen C line», 
також проводився розрахунок показників 
середньодобової глікемії (ГКср), амплітуди 
глікемії, HbA1c колориметричним методом. 

Рівень імунореактивного інсуліну (ІРІ) 
в крові визначали імунохемілюмінесцентним 
методом за допомогою набору Insulin Elisa, 
(«ELISA» DRG Diagnostics, США). За допомо-
гою вдосконаленої моделі НОМА-калькуля-
тора розраховували індекс ІР (HOMA2-IR).

Дослідження концентрації загального 
холестерину (ЗХС), тригліцеридів (ТГ), хо-
лестерину ліпопротеїдів високої щільності 
(ХС-ЛПВЩ) проводили ферментативним 
колориметричним методом: при визначен-
ні ЗХС та ТГ за допомогою наборів фірми 
«СпайнЛаб» (Харків, Україна) з викорис-
танням аналізатора Флюорат-02-АВЛФ-Т, 
при визначенні ХС-ЛПВЩ – із використан-
ням набору фірми ЗАТ «СпайнЛаб» (Харків, 
Україна). Концентрації холестерину ліпопро-
теїдів низької щільності (ХС-ЛПНЩ), холес-
терину ліпопротеїдів дуже низької щільності 
(ХС-ЛПДНЩ) та коефіцієнт атерогенності 
(КА) обчислювали розрахунковим методом 
за загальноприйнятими формулами.

Визначення загального білірубіну про-
водилося методом Йєндрашика на апаратах 
Флюорат-02-АВЛФ-Т та Фотометр РМ 2111-
У «Солар», дослідження тимолової проби 
та активності ЛФ у сироватці крові про-
водили за методом Мак-Лагана; активність 
аланінамінотрансферази (АлАТ) і аспар-
татамінотрансферази (АсАТ) у сироватці 
крові визначали методом Рейтман-Френке-
ля на апаратах Флюорат-02-АВЛФ-Т і Фо-
тометр РМ 2111-У «Солар». Перерахунок 
АсАТ – 1 мкмоль/л в секунду = 1 ОД/л. 

Загальний білок у сироватці крові ви-
значали біуретовим методом, фракційного 
складу білків сироватки крові – турбоді-
метричним методом; креатинін, сечовину 
крові – методом Поппера.

Під час клінічного дослідження дотри-
мувалися передбачених у таких випадках 
заходів безпеки для здоров’я пацієнта, захис-
ту його прав, людської гідності та мораль-
но-етичних норм, відповідно до принципів 
Гельсінської декларації прав людини (1964), 
Конвенції Ради Європи про права людини 
і біомедицини, відповідних законів Укра-
їни, дозволу Комісії з медичної етики при 
Державній установі "Інститут проблем ендо-
кринної патології ім. В. Я. Данилевського На-
ціональної академії медичних наук України".

Всі пацієнти підписали інформовану 
згоду на участь у дослідженні.

Статистична обробка отриманих да-
них проведена за допомогою пакету статис-
тичних програм "Statistica 8,0" (StatSoft  Inc, 
США), Microsoft  Offi  ce Exсel-2003. Кількісні 
ознаки при нормальному розподілі були 
представлені у вигляді середнє ± стандартна 
помилка середнього (М±m), для порівняння 
середніх двох вибірок використовували кри-
терій Стьюдента. Оцінку відмінностей між 
групами при розподілі, близькому до нор-
мального, проводили за допомогою критерію 
Пірсона. 

Результати дослідження та їх обговорен-
ня. Зменшення ІР та поліпшення глікемічного 
контролю – це основні результати, які очі-
куються від застосування цукрознижуючих 
препаратів. В той же час, до цих препара-
тів на тепер пред’являються великі вимоги, 
а саме, поряд із зниженням глікемії крові вони 
повинні не тільки не викликати серцево-су-
динних ускладнень та катастрофа й поперед-
жати їх виникнення, і не здійснювати нега-
тивний вплив на внутрішні органи пацієнтів, 
зокрема печінку та нирки, тощо, а за мож-
ливості й мати органопротективний ефект. 
Саме все вищезазначене становить інтерес 
щодо використання комбінації метформіну 
та дапагліфлозину у пацієнтів із ЦД 2 типу.

У пацієнтів, що знаходились під нагля-
дом на протязі 1 року, динаміка показників 
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вуглеводного обміну на тлі лікування дапа-
гліфлозином в поєднанні із метформіном 
наведена в таблиці 1.

Із наведених даних видно, що середні 
показники вуглеводного обміну у пацієнтів 
із ЦД 2 типу знаходилися у стані декомпенса-
ції. На тлі проведеної терапії відмічена пози-
тивна достеменна динаміка зниження їх рів-
нів, а саме: показників глікемії натще серце, 
постпрандіальної, середньодобової та рівнів 

HbA1c, ІРІ і індексу HOMA2-IR (р<0,001; 
р<0,05; р<0,01; р<0,001; р<0,05; р<0,01, від-
повідно). Амплітуда глікемії знижувалася, 
але достеменної відмінності не встановлено. 
Статистично значуще зниження ІРІ засвід-
чує тенденцію до зниження інсулінорезис-
тентності та збільшення чутливості до інсу-
ліну, згідно розрахункового індексу НОМА.

Також при аналізі в ході дослідження 
віддалених результатів застосування дапа-
гліфлозину в сполученні із метформіном 
засвідчує позитивну динаміку показників 
печінкових проб у пацієнтів із ЦД 2 типу 
(табл. 2).

В результаті встановлено достеменне 
зниження показників трансаміназ та коефіці-
єнту де Рітіса (р<0,001; р<0,001 і р<0,05, відпо-
відно) на тлі застосування терапії дапагліфло-
зином в сполученні з метформіном протягом 
року. Рівні загального білірубіну та тимолової 
проби теж мали тенденцію до зниження, але 
достеменної різниці не встановлено. Вище-
зазначене свідчить про позитивний вплив 
комбінації дапагліфлозину та метформіну 
на показники печінкових проб.

Простежений вплив вищевказаної ком-
бінації препаратів на показники ліпідного 
обміну у хворих на ЦД 2 типу (табл. 3).

На тлі тривалої терапії дапагліфлозином 
в сполученні з метформіном відзначалася 
позитивна динаміка відносно достеменно-

Таблиця 1. Показники вуглеводного обміну у хворих 
на цукровим діабетом 2 типу на фоні тривалої терапії 
дапагліфлозином в сполученні з метформіном

Показники
Група та кількість обстежених, 

n=60
до лікування після лікування

ЦКн, ммоль/л 11,94±0,45 8,37±0,44
р<0,001

ЦКпп, ммоль/л 12,08±0,52 10,50±0,49
р<0,05

Амплітуда глікемії, 
ммоль/л 5,11±0,38 5,04±0,33

ЦК ср, ммоль/л 11,24±0,37 9,73±0,38
р<0,01

HbA1c, % 8,24±0,13 7,41±0,14
р<0,001

ІРІ, мкОд/мл 19,78±1,72 14,12±1,68 
р<0,05

НОМА2-ІR, ум. од. 3,06±0,1 2,04±0,3
р<0,01

Примітка: р – значущість різниць між показниками до та після 
лікування за t-критерієм Ст’юдента.

Таблиця 2. Показники печінкових проб у пацієнтів із цукровим 
діабетом 2 типу на фоні тривалої терапії дапагліфлозином 
в сполученні з метформіном

Показники
Група та кількість обстежених, 

n=60
до лікування після лікування

Загальний білірубін, 
мкмоль/л 14,07±0,82 13,21±0,79

Тимолова проба, Од 4,92±0,39 4,75±0,42

АсАТ, Од/л 38,72±1,22 31,14±1,19
р<0,001

АлАТ, Од/л 58,12±2,66 47,38±1,99
р<0,001

АсАТ/АлАТ 0,79±0,04 0,66±0,04
р<0,05

Примітка: р – значущість різниць між показниками до та після 
лікування за t-критерієм Ст’юдента.

Таблиця 3. Показники ліпідного обміну на фоні тривалої терапії 
дапагліфлозином в сполученні з метформіном

Показники
Група та кількість обстежених, 

n=60
до лікування після лікування

ЗХС, ммоль/л 7,41±0,23 5,76±0,22
р<0,001

ТГ, ммоль/л 2,48±0,19 1,55±0,17
р<0,01

ХС-ЛПВЩ, ммоль/л 1,21±0,04 1,38±0,04
р<0,01

ХС-ЛПНЩ, ммоль/л 3,63±0,18 2,62±0,17
р<0,001

ХС-ЛПДНЩ, ммоль/л 1,09±0,13 0,79±0,13
КА 3,75±0,34 3,04±0,32

Примітка: р – значущість різниць між показниками до та після 
лікування за t-критерієм Ст’юдента.
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го зниження рівнів ЗХС, ТГ, ХС-ЛПНЩ 
та підвищення рівня ХС-ЛПВЩ (р<0,001; 
р<0,01; р<0,01 та р<0,001, відповідно). Рівні 
ХС-ЛПДНЩ та КА знижувалися, але не до-
стеменної різниці не виявлено.

З урахуванням важливості оцінки стану 
білково-синтетичної функції печінки на тлі 
тривалого (1 рік) застосування дапагліфлозину 
в сполученні з метформіном проведено визна-
чення параметрів білкового обміну (табл. 4).

Достеменне збільшення вмісту загаль-
ного білка та тромбоцитів (р<0,001), а також 
покращення інших показників білково-син-
тетичної функції печінки свідчить про її по-
ліпшення, що демонструє позитивний ефект 
отримуючої цукрознижуючої терапії через 
рік після початку лікування.

Таким чином, аналіз отриманих резуль-
татів на тлі тривалого лікування  дапагліф-

лозином в сполученні з метформіном хворих 
на ЦД 2 типу показав її ефективність. Вияв-
лено поліпшення показників вуглеводного, 
ліпідного та білкового обмінів, показників 
печінкових проб та синтетичної функції пе-
чінки у хворих на ЦД 2 типу, представників 
Української популяції. 

Висновки

1. Тривале застосування дапагліфлозину 
в  сполученні з метформіном сприяло 
поліпшенню показників вуглеводного 
обміну, зокрема статистично значуще 
зниження ІРІ свідчить про тенденцію до 
зниження інсулінорезистентності і збіль-
шення чутливості до інсуліну, згідно роз-
рахункового індексу НОМА. 

2. Достеменне зниження показників тран-
саміназ та коефіцієнту де Рітіса (р<0,001; 
р<0,001 і р<0,05, відповідно) і тенденція 
до зниження рівнів загального білірубіну 
та тимолової проби свідчить про пози-
тивний вплив комбінації дапагліфлозину 
та метформіну на показники печінкових 
проб у хворих на ЦД 2 типу.

3. Відзначена позитивна динаміка віднос-
но достеменного зниження рівнів ЗХС, 
ТГ, ХС-ЛПНЩ та підвищення рівня ХС-
ЛПВЩ (р<0,001; р<0,01; р<0,01 та р<0,001, 
відповідно). Достеменне збільшення 
вмісту загального білка та тромбоцитів 
(р<0,001), а також покращення інших по-
казників білково-синтетичної функції пе-
чінки свідчить про її поліпшення на тлі 
тривалого застосування дапагліфлозину 
та метформіну у хворих на ЦД 2 типу.

4. Обгрунтовано доцільність застосуван-
ня комбінації препарату дапагліфлозин 
в сполученні з метформіном в якості цу-
крознижуючої терапії протягом тривало-
го періоду хворим на ЦД 2 типу.

Таблиця 4. Динаміка показників білкового обміну 
та синтетичної функції печінки у хворих на цукровий діабет 
2 типу на фоні тривалої терапії дапагліфлозином в сполученні 
з метформіном

Показник
Група та кількість обстежених, 

n=60
до лікування після лікування

Загальний білок, г/л 77,68±0,35 81,22±0,36
р<0,001
Альбумін, % 54,31±0,47 55,17±0,44
Глобулін α1, % 4,99±0,12 5,15±0,13
Глобулін α2, % 11,21±0,11 11,31±0,10
β-глобулін, % 12,17±0,22 12,37±0,23
Глобулін γ, % 15,05±0,16 14,89±0,17
Фібрин, мг 11,91±0,17 11,62±0,15
Фібриноген, г/л 2,94±0,04 2,89±0,03
Протромбіновий 
індекс, % 98,05±0,49 98,69±0,47

Тромбоцити, 109/л 264,45±3,19 282,38±3,16
р<0,001

Примітка: р – значущість різниць між показниками до та після 
лікування за t-критерієм Ст’юдента.
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Long-term results of treatment of patients with type 2 diabetes with sodium-glucose 
cotransporter-2 inhibitors
Kravchun N.O., Zemlyanitsyna O.V., Dunaeva I.P., Dorosh O.G.

Abstract
Sodium-glucose cotransporter-2 (SGLT2) inhibitors are medications that protect against cardiovascular diseases 
and mortality in patients with diabetes mellitus (DM) type 2 of different age groups with the presence of comorbid 
pathology and numerous complications. Huge data of results achieved may vary in different cases, but already 
existing data testify the importance and necessity of prescribing such innovative medications as SGLT2. The 
aim of the study. Tracking the long-term results of the combined therapy of dapagliflozin and metformin on the 
state of carbohydrate, lipid and protein metabolism, indicators of liver function in patients with type 2 diabetes, 
representatives of the Ukrainian population.

Materials and methods: 60 patients with type 2 diabetes took part in the study, 34 of them were men and 26 — 
women. The average age of the patients was (57.52 ± 0.96) years. 39 (65.0%) patients had diabetes of moderate 
severity, hundred, in 21 (35.0%) – of severe diabetes. Insulin dependence was observed in 11 patients (18.3%). 
Therapy of patients with type 2 diabetes included adherence to dietary recommendations, namely, nutritional 
correction and prescription of tableted oral hypoglycemic agents: dapagliflozin in a daily dose 10 mg and 
metformin in a daily dose of 1,500 to 2,000 mg, in 11 patients along with tableted sugar-lowering insulin was 
additionally prescribed as a general medication. Levels were determined for all patients of carbohydrate, lipid 
and protein metabolism, indicators of liver function.

The results. Long-term treatment with dapagliflozin in combination with metformin in patients with type 2 
diabetes showed its effectiveness. An improvement in the indicators of carbohydrate, lipid and protein metabolism 
was found, indicators of liver tests and liver synthetic function in patients with type 2 diabetes, representatives 
of Ukrainian population.

Conclusions. The expediency of using the combination of dapagliflozin in combination with with metformin 
as hypoglycemic therapy for a long period in patients with type 2 diabetes.

Keywords: type 2 diabetes, Sodium-glucose cotransporter-2 (SGLT2) inhibitors, treatment.
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Механізми генетичної схильності 
до автоімунних уражень щитоподібної залози
Нагібін В. С., Саєнко Я. А.

Вступ

Автоімунні захворювання щитоподібної 
залози (АЗЩЗ) – одні з найбільш розпо-
всюджених розладів автоімунного спектру, 

са та тиреоідит Хашимото. За оціночними 
епідеміологічними даними у США розпо-
всюдженість цих патологій сягає 5 %, що 
робить їх мало чи не найбільш поширеними 
автоімунними хворобами у цій країні [1]. 
Ситуація у світі в цілому не набагато кра-
ще, й ураження населення АЗЩЗ становить 

гаються досить значні відхилення захворю-
ваності в залежності від географічного ре-
гіону (менше у Латинській Америці, більше 
у високорозвинених країнах та країнах пів-

захворювання страждають представники 
негроїдної раси) [3]. Нарешті досить добре 
відомою але несподівано мало поясненою є 
нерівномірність у захворюваності на автоі-

Враховуючи давність вивчення цих 
патологічних станів, величезну кількість 
накопиченої інформації щодо їх етіології 
та патогенезу, а також порівняно недорогу 
та нескладну діагностику, списати таку не-
рівномірність на гіпер- чи гіподіагностику, 
недостатність покриття населення медичним 
забезпеченням та інші соціо-етнічні факто-
ри досить важко, а отже відзначена різниця 

креслює важливість генетичних факторів 

никненні цих захворювань. Ще одним не-
заперечним доказом того, що АЗЩЗ носять 
генетичну природу слугує їх часте поєднання 
із іншими автоімунними захворюваннями. 
Зокрема згідно даним Simmonds як хвороба 
Грейвса так і тиреоідит Хашимото найчасті-
ше зустрічаються у комбінації з такими авто-
імунними захворюваннями як перніціозна 
анемія та ревматоїдний артрит [5].

Метою даного огляду літератури не є опи-
сання клінічних аспектів АЗЩЗ, тому варто 
лише коротко сказати, що крім ненормальної 
продукції гормонів щитоподібною залозою та 
зміни її розмірів, основним підтвердженням 
саме автоімунного ураження цього органу 
є наявність проти-тиреоїдних аутоантитіл, селення на рік у чоловіків; зустрічаємість 

ловіків [3]. В Україні у 2016-му році захворю-
ваність на дифузний зоб у І стадії становила 

421,2 на 100 000 населення [4].

гістологічно при проведенні біопсії (найчас-
тіше ця діагностична процедура проводиться 
у разі підозри на новоутворення) [6].

Імунологічна толерантність

Як і будь-яке автоімунне захворювання 
АЗЩЗ пов’язані із явищем зриву імуноло-
гічної толерантності. Імунологічна толерант-

тобто здатність імунної системи не реагувати 
на певні антигени, в першу чергу свої влас-
ні, була визначена ще на початку епохи ви-
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Відділ загальної та молекулярної патофізіології, 
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вчення імунної системи, проте особливого 
значення набула при експериментах з пе-
ресадки органів та тканин. Петер Медавар 
та Франк Барнет отримали Нобелівську пре-
мію 1960-го року за відкриття саме набутої 
імунологічної толерантності, що зробило 
можливим трансплантацію органів [7]. Про-
те найбільш класичним прикладом набутої 
толерантності є ареактивність імунної систе-
ми на певні харчові антигени, що безумовно 
є чужорідними для даного організму проте 
в нормі не викликають жодної імунної відпо-
віді. Вроджена імунологічна толерантність – 
це за аналогією нативна здатність організму 
елімінувати (знищувати) ті лімфоцити, які 
потенційно можуть реагувати із антигенами 
власних клітин, створюючи таким чином за-
грозу самопошкодження. Елімінація таких 
лімфоцитів відбувається переважно під час 
дозрівання лімфоцитів у центральних ор-
ганах імуногенезу, таких, як в першу чергу, 
тимус. Тому така імунологічна толерантність 
називається центральною, відповідно у про-
тиставлення периферійній, яка ніби «під-
страховує» центральну вроджену імуноло-
гічну толерантність. Іншими словами, якщо 
автоімунний Т-лімфоцит «проскочить» етап 
негативної селекції у тимусі та потрапить 
у периферійні тканини, то там його актив-
ність буде призупинена за рахунок спеціаль-
них клітин, що здатні розпізнавати відповід-
ні антигени, але замість знешкоджувати їх, 
навпаки виділяють протизапальні речовини 
та специфічно блокують роботу відповідних 
Т-кілерів, Т-хелперів чи В лімфоцитів [8, 9].

Основними клітинами, що забезпечують 
периферійну вроджену імунологічну толе-
рантність є так звані Т регуляторні клітини 
(Т-рег), які в свою чергу поділяються на цен-
тральні (такі, що утворюються у центральних 
органах імуногенезу, в першу чергу в тимусі) 
та периферійні, що утворюються у пейєро-
вих бляшках, лімфатичних вузлах та інших 
периферійних імунних органах [10]. Цікаво, 
що саме за рахунок виходу певної частини ав-
тоімунних Т-лімфоцитів, а також за рахунок 
того, що Т-регуляторні клітини та інші меха-
нізми периферійної толерантності спрацьо-
вують не миттєво, й забезпечується певний 
базовий (референтний) рівень аутоантитіл, 
що існує у кожної людини, навіть якщо вона 
не страждає на автоімунне захворювання [9].

Механізми зриву імунологічної толерант-
ності пов’язані із рядом факторів, в першу 
чергу – з генетичною схильністю. В той самий 
час спосіб життя, дієта, регіон проживання та 
інші фактори зовнішнього середовища також 
відіграють надважливу роль у реалізації спад-
кової схильності до розвитку зриву імуноло-
гічної толерантності взагалі, та специфічно 
до тканин щитоподібної залози зокрема [9]. 
Нарешті, як було вказано вище, на частоту 
виникнення автоімунних захворювань впли-
ває стать людини, оскільки ці захворювання 
майже в 4 рази частіше виникають у жінок [3]. 
Сукупність факторів схильності та ризику 
виникнення АЗЩЗ підсумована на рис. 2.. 
Розглянемо детальніше основні спадкові фак-
тори, що призводять до виникнення АЗЩЗ 
та пов'язані з ними патогенетичні механізми.

Механізми генетичної схильності 
до АЗЩЗ
Всі гени, поліморфізми яких формують спад-
кову схильність до АЗЩЗ, можна умовно 
поділити на такі групи:
-  ті, що призводять до зриву центральної 

імунологічної толерантності;
-  ті, що призводять до зриву периферійної 

імунологічної толерантності;
-  ті, що призводять до порушення презента-

ції антигенів;
-  ті, що пов'язані із специфічними групами 

населення (етнічні, статеві).

Індукована, 
або набута

Центральні Т-рег
Імуно-привілейовані органи

Периферійні Т-рег
Десенсибілізація

ВродженаНегативна 
селекція 

аутоімунних 
клонів у тимусі

Центральна Периферічна

Імунологічна 
толерантність

Рис. 1. Класифікація імунологічної толерантності
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Поліморфізми генів, що призводять 
до зриву центральної імунологічної 
толерантності
Як не дивно одними з основних винуватців 
зриву центральної імунологічної толерант-
ності виявилися самі антигени щитоподібної 
залози. Так, наприклад, серед 5 описаних 
поліморфізмів поодиноких нуклеотидів 
першого інтрону гену, що кодує рецептор 
до тиротропного гормону, як мінімум один 
варіант (Т/Т) поліморфізму rs12101261 при-
зводить до суттєво зниженої презентації 
цього рецептору у тимусі. Це дозволяє ефек-
торним Т-лімфоцитам, що здатні розпіз-
навати відповідний рецептор, із більшою 
вірогідністю та у більшій кількості прохо-
дити етап негативної селекції у тимусі, ви-
ходити у периферійні тканини та розпо-
чинати автоімунне ураження щитоподібної 
залози [11, 12, 13, 14].

Подібна патологічна ситуація описана 
й для іншого варіанту поліморфізму пооди-
ноких нуклеотидів у гені рецептора до тиро-
тропного гормону – rs179247. A/A або A/G 
алелі цього поліморфізму також призводять 
до зниження експресії зазначеного рецеп-
тору в тимусі, на відміну від G/G алеллю. 
Особливо вираженим це зниження спосте-
рігалося у осіб із комбінацією патологічних 
алелей обох зазначених поліморфізмів, що 
відповідно призводило до більш раннього 
дебюту та більш прогресивної форми хво-
роби Грейвса у таких пацієнтів [15].

Ще більш вражаючим є те, що патоло-
гічний варіант поліморфізму rs12101261 гену 

рецептора до тиротропного гормону при-
зводить до пригнічення експресії цього гену 
в тимусі за рахунок епігенетичної регуляції 
опосередкованої альфа-інтерфероном [14]. 
Останній є одним із ключових цитокінів 
противірусної відповіді, а його асоціація 
із виникненням хвороби Грейвса була опи-
сана вже досить давно, що певний час при-
зводило до дещо помилкового пояснення 
виникнення цієї нозології перенесеною ві-
русною інфекцією.

Як бачимо, головним у зриві централь-
ної толерантності є не певні особливості 
імунної системи, а ступінь експресії, а отже 
й презентації, певних антигенів у тимусі при 
негативній селекції. При цьому вираженість 
цієї експресії залежить від генетичної схиль-
ності та епігенетичних механізмів. Варто 
зазначити, що останні тільки-но починають 
вивчатися і можна сподіватися, що цей шлях 
відкриє багато нового й корисного у розу-
мінні патогенезу АЗЩЗ та автоімунних за-
хворювань взагалі.

Втім можливість виходу автоімунних 
ефекторних Т-лімфоцитів з тимусу залиша-
ється й при нормальному рівні презентації 
своїх антигенів, адже із механізмами зриву 
центральної імунологічної толерантності 
частково пов’язані також поліморфізми 
рецепторів до певних цитокінів (зокрема 
інтерлейкіну 2), а також деякі алелі анти-
ген-презентуючих молекул (наприклад HLA-
DR3) на імунних клітинах, про що мова піде 
у відповідних розділах.

АЗЩЗ

Рис. 2. Фактори, що сприяють розвитку автоімунних захворюваннь щитоподібної залози 

Фактори зовнішнього середовища:
• Стрес
• Інфекції
• Ліки
• Алкоголь
• Куріння
• Вітамін Д (надлишок чи нестача)
• Йод (надлишок чи нестача)

Фактори генетичної схильності:

• Такі, що впливають на центральну толерантність 
(Поліморфізми у гені рецептора до ТТГ)

• Такі, що впливають на периферійну толерантність 
(Поліморфізми у генах CD25, FOXP3, CTLA4)

• Такі, що впливають на презентацію антигенів 
(HLA-DR3, Tg)

• Такі, що пов’язані з етнічними групами (HLA-
DR3, Tg, SLAMF6)

Фактори 
пов’язані 
з статтю:

• Несиметрична 
інактивація Х 
хромосом
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Поліморфізми генів, що призводять 
до зриву периферійної імунологічної 
толерантності

Як вже зазначалося вище, основними клі-
тинами, що забезпечують периферійну іму-
нологічну толерантність є так звані регу-
ляторні Т-лімфоцити (Т-рег). Ці клітини 
можуть утворюватися у тимусі за рахунок 
співпадіння двох основних факторів: низь-
кої афінності (тобто сили зв’язку) їхнього 
Т-клітинного рецептору до відповідного ан-
тигену та одночасної дії декількох цитокінів, 
в першу чергу – інтерлейкіну 2 (ІЛ-2). За цих 
умов такий Т-лімфоцит не гине при про-
ходженні негативної селекції проте набуває 
протилежних щодо звичайних ефекторних 
Т-лімфоцитів властивостей: замість вбивати 
клітини, що несуть відповідний антиген, 
як Т-кілер, або стимулювати імунну відпо-
відь на них, як Т-хелпер, ці клітини навпаки 
пригнічують діяльність інших Т-лімфоцитів 
і, таким чином, попереджають автоімунні 
процеси. Такі Т-рег клітини мають назву 
центральні, бо походять із тимусу. На пери-
ферії Т-лімфоцити, що також мають неви-
соку афінність до певного антигену можуть 
стати Т-рег клітинами за умов наявності 
надлишку, – дійсно величезної кількості, – 
певного антигену, та за умов їх додаткової 
стимуляції певними цитокінами, в першу 
чергу тим самим ІЛ-2. Такі Т-рег клітини 
мають назву периферійні [9, 10].

Поліморфізми гену, що кодує альфа су-
бодиницю рецептору до ІЛ-2 асоціюються 
з АЗЩЗ. Сама альфа субодиниця рецептору 
до ІЛ-2 є класичним кластером диференці-
ації клітин, тобто так званим CD маркером, 
тому для її позначення частіше використо-
вують назву CD25. Ураження гену, що кодує 
CD25 супроводжується вираженим, іноді 
летальним автоімунним процесом [16]. Опи-
сано як мінімум два поліморфізми пооди-
ноких нуклеотидів CD25 гену: rs41295061 
та rs11594656. Їх мінорні алелі асоціюються 
із значно підвищеним ризиком розвитку 
хвороби Грейвса (але не тиреоідиту Хаши-
мото), оскільки порушують формування 
як центральних так і периферійних Т-рег 
клітин (процесу, що відбувається за участі 

ІЛ-2), значно знижуючи, таким чином, роз-
виток периферійної толерантності [13, 17].

Але ж наступним питанням є те, за ра-
хунок яких внутрішньоклітинних факторів 
Т-рег клітини набувають своїх імуносупресив-
них властивостей. Як відомо експресія тих чи 
інших генів знаходиться під контролем транс-
крипційних факторів. Основним транскрип-
ційним фактором у Т-рег клітинах, що й ак-
тивується у відповідь на дію зокрема, але не 
тільки, ІЛ-2 є молекула під назвою forkhead 
box P3 (FOXP3). Транскрипційний фактор 
FOXP3 належить до великої групи «вилко-
голових» (forkhead) ДНК-зв’язуючих моле-
кул, названих так через те, що одна з ділянок 
цих білків має схожу на вилку структуру [10]. 
Миші, мутантні за геном FOXP3, що мають на-
зву Scurfy, демонструють летальні поліорганні 
автоімунні ураження [18]. Мутації гену FOXP3 
у людей викликають X-пов’язаний синдром, 
що характеризується імунною дисрегуляцією, 
поліендокринопатією та ентеропатією (так 
званий IPEX синдром) [19, 20]. У гені FOXP3 
також були виявлені певні поліморфізми, що 
впливали на збільшення вірогідності роз-
витку АЗЩЗ. Наприклад, A/C поліморфізм 
в позиції -3279 гену FOXP3 асоціюється із роз-
витком стійкої до лікування хвороби Грейвса, 
а CC генотип в позиції -2383 – з тяжкою фор-
мою тиреоідиту Хашимото [21]. Описаний 
також варіант альтернативного сплайсінгу 
гену FOXP3, що має назву FOXP3Δ6, хоча 
його роль у схильності до АЗЩЗ поки що не 
доведена [22]. Не варто забувати також і про 
епігенетичну регуляцію цього гену, що на да-
ний момент є майже невивченою [14] та за-
лишає широкі перспективи для пошуку нових 
механізмів формування схильності до тих чи 
інших автоімунних захворювань опосередко-
вано через вплив на функції Т-рег клітин, які 
є визначальними у формуванні периферійної 
імунологічної толерантності.

Варто коротко сказати й про те, що 
Т-рег є не єдиними клітинами, що формують 
периферійну імунологічну толерантність. 
Останнім часом особливу увагу дослідників 
привернули так звані супресорні клітини 
мієлоїдного походження (myeloid-derived 
suppressor cells, MDSC), які до недавньої 
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пори вважалися (та й досі вважаються ба-
гатьма вченими) суто патологічним типом 
клітин [23]. Проте вже є доведеною їх роль 
у виникненні толерантності до плода при 
вагітності [24], у зупинці надто вираженого 
та тривалого запалення, тощо [23]. Зважа-
ючи на це можна пропонувати ці клітини 
на роль потенційних учасників формування 
периферійної імунологічної толерантності, 
хоча, враховуючи на неспецифічну природу 
їхньої відповіді, вони скоріше за все спрацьо-
вують тоді, коли пошкодження клітин вже 
почалося. Для виконання своїх супресив-
них функцій MDSC використовують серед 
іншого й так звані молекули конт рольних 
точок (check-points molecules), за відкриття 
яких була вручена Нобелівська премія в га-
лузі фізіології та медицини 2018 року [25]. 
Однією з таких молекул є ліганд програмо-
ваної смерті 1 (programmed death ligand 1, 
PD-L1), що здатен взаємодіяти із специфіч-
ними рецепторами на поверхні Т-кілерів та 
Т-хелперів, приводячи їх в стан анергії, коли 
вони не реагують на присутність антигену 
в оточуючих тканинах та на інші стимулю-
ючі подразники, такі як цитокіни, костиму-
ляторні молекули, тощо [26, 27]. Отже не 
дивно, що знижений вміст PD-L1 спостері-
гається при автоімунних тиреоідитах [8, 28], 
проте причини такого зниження та їх ге-
нетична етіологія, згідно нашим даним, 
лишаються майже невивченими, і, таким 
чином, безумовно доведеною у формуванні 
схильності до АЗЩЗ все ще є роль зазначе-
них поліморфізмів у генах CD25 та FOXP3, 
що є головними регуляторами утворення 
та функціонування Т-рег клітин, які в свою 
чергу визначають ступінь активності пери-
ферійної імунологічної толерантності.

Крім вже згаданих клітин з імуносу-
пресивною функцією гальмувати відповідь 
ефекторних лімфоцитів можуть і самі анти-
ген-презентуючі клітини. Під час презента-
ції антигенів Т-лімфоцитам антиген-пре-
зентуючі клітини додатково взаємодіють 
із лімфоцитами за допомогою так званих 
костимуляторних молекул (наприклад, 
CD28). Вочевидь, рецептори до цих кости-
муляторних молекул на Т-лімфоцитах при-

зводять до активації імунної відповіді, але 
з іншого боку самі ефекторні Т-лімфоцити 
в умовах надмірної стимуляції одним і тим 
самим антигеном мають своєрідні «клапа-
ни», для того, щоб уникнути надмірної акти-
вації. З цією метою використовуються інші 
рецептори Т-лімфоцитів, які відповідають 
на ті самі костимуляторні молекули анти-
ген-презентуючих клітин повністю проти-
лежним чином: вводять лімфоцити у стан 
анергії, так само як і при дії  PD-L1  [29]. 
До таких рецепторів належить зокрема мо-
лекула CTLA-4 (CD152), що розшифрову-
ється як антиген цитотоксичних Т лімфоци-
тів 4. Вона з’являється на поверхні «занадто» 
стимульованих Т-лімфоцитів, призводячи 
до призупинення їх агресивної діяльності. 
Декілька поліморфізмів у CTLA-4 асоцію-
ються із підвищеним ризиком АЗЩЗ. Так, 
наприклад, A/G поліморфізм поодиноких 
нуклеотидів у позиції 49 першого екзону 
гену, що кодує CTLA-4 призводить до по-
рушення глікозування молекули CTLA-4, 
що робить її нестабільною. Відповідно, така 
нестабільна молекула не здатна взаємодіяти 
з костимулюючою молекулою антиген-пре-
зентуючої клітини, призводячи до надмірної 
та подовженої активації Т-лімфоцитів і ство-
рюючи додаткові умови для формування 
схильності до АЗЩЗ [30, 31, 32].

Поліморфізми генів, що призводять 
до порушення презентації антигенів

Мабуть найбільш відомою генетичною 
асоціацією із АЗЩЗ є HLA-DR3 алель моле-
кули головного комплексу гістосумісності 
класу ІІ. Оскільки ці молекули беруть участь 
у презентації антигенних пептидів імун-
ним клітинам, теоретично виникла гіпотеза, 
що саме такий алельний варіант молекули 
HLA певним чином краще, або сильніше, 
або в більшій кількості презентує одні пеп-
тиди перед іншими, створюючи, відповідно, 
більш виражену імунну відповідь на одні 
антигени, аніж на інші. Більш детальні су-
часні дослідження з використанням методів 
секвенування та біоінформатичного симу-
лювання частково підтвердили цю гіпоте-
зу. Серед іншого було продемонстровано, 

Нові дослідження
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що наявність аргініну у 74-й позиції бета 
ланцюга молекули HLA-DR зустрічається 
у великої кількості пацієнтів з АЗЩЗ, в той 
час, як наявність глютаміну в цій самій по-
зиції може вважатися протективною, оскіль-
ки зустрічається найчастіше в групі людей 
без АЗЩЗ. Тобто така модифікація HLA-DR 
створює певну механічну форму антиген-
презентуючої кишені або ж модифікує її 
хімічні властивості, призводячи до того, що 
якісь антигени презентуються краще за інші, 
а отже й здатні викликати на себе більш 
сильну імунну відповідь [33, 34, 35].

І отут ми маємо повернутися до того, 
з чого починали: у розвитку АЗЩЗ часто ви-
являються винні певні алельні варіанти білків 
самої щитоподібної залози. Як відомо, трьо-
ма основними білками цього ендокринного 
органу, що викликають на себе аутоагресію 
імунної системи є рецептор до тиреотроп-
ного гормону, тироглобулін та тироперокси-
даза [6]. В гені, що кодує тироглобулін також 
було виявлено декілька поліморфізмів по-
одиноких нуклеотидів, і от один з них при-
зводить до заміни амінокислоти триптофан 
на аргінін у 1999-му положенні білка тирогло-
буліну. Така заміна, що не справляє впливу 
на функцію білку призводить в той самий 
час до утворення з цього білка пептидів, які 
сильніше за звичайні презентуються саме 
такою молекулою HLA, в бета ланцюзі якої 
в 74 положенні перебуває аргінін [36, 37, 38]. 
Співпадіння цих двох поліморфізмів у однієї 
людини в рази підвищує вірогідність виник-
нення АЗЩЗ у носія такого гаплотипу [37, 38]. 
Варто зазначити, що наведений приклад є 
не єдиним поєднанням поліморфізмів анти-
ген-презентуючих молекул із білками, специ-
фічними до щитоподібної залози, що змінює 
реактивність імунної системи щодо цього 
органу в той чи інший бік [38].

Отже, головним фактором спадкової 
схильності до АЗЩЗ, як бачимо, є не тільки 
алельні поліморфізми генів, що регулюють 
імунологічну толерантність. Досить час-
то важливою причиною формування та-
кої схильності та ступеню її вираженості є 
співпадіння поліморфізмів як у імуноком-
петентних генах так і у генах білків самої 

щитоподібної залози. Саме така комбінація 
і визначає специфічність розвитку автоімун-
ного процесу, тобто напрямок ураження 
того чи іншого органу, специфічність білка-
мішені, що викликає захворювання, тощо.

Генетичні особливості, що пов'язані 
із специфічними групами населення 
(етнічні, статеві)

Метою даного огляду не є детальний опис 
етнічніх відмінностей у поліморфізмах ге-
нів, які відповідають за функціонування 
імунної системи чи є специфічними для 
щитоподібної залози. Таких відмінностей 
описано досить багато, а їх функціональне, 
а отже й патогенетичне, значення далеко 
не завжди є зрозумілим й досі. Зазначимо 
тільки, що у європейців в патогенезі АЗЩЗ 
переважають комбінації HLA-DR3 алелей 
з поліморфізмами генів, специфічних для 
щитоподібної залози, в той час, як у, на-
приклад, китайських дослідженнях із за-
лученням великої кількості як пацієнтів так 
і умовно здорових людей була продемон-
стрована етіологічна роль зовсім інших га-
плотипів. Цим відмінностям присвячений 
ряд чудових робіт [39, 40, 41, 42].

Але зазначена раніше, велика відмін-
ність у частоті виникнення автоімунних за-
хворюваннях між чоловіками та жінками 
викликає справжній інтерес. Слід одразу 
сказати, що повністю це явище не вивчене, 
і дати однозначну відповідь на запитання 
про таку нерівномірність у захворюваності 
неможливо. Проте найбільш актуальною на 
даний момент вважається теорія несиме-
тричної інактивації Х хромосоми. Відомо, 
що у самиць багатьох видів відбувається 
інактивація однієї з Х хромосом, що забез-
печується складним епігенетичним механіз-
мом, пов’язаним із довгою некодуючою РНК 
XIST [43]. Яка з Х хромосом – материнська 
чи батьківська – вважається випадковим 
процесом. І от за умов, коли у тимусі на етапі 
негативної селекції були представлені біл-
ки, закодовані на Х хромосомі лише одного 
з батьків (внаслідок чого до них виробилася 
центральна імунологічна толерантність), 
а на периферії, як результат певного випад-
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кового неспівпадіння (асиметричної інак-
тивації), почали зчитуватися білки з Х хро-
мосоми іншого з батьків, то останні, звісно, 
будуть здаватися чужорідними для власної 
імунної системи [44]. Саме таким чином тео-
рія несиметричної інактивації Х хромосоми 
пояснює значно більшу вірогідність виник-
нення будь-яких автоімунних захворювань 
у жінок. При цьому якими б схожими не 
були певні білки між чоловіками та жінками, 
як зазначалося вище, існує досить висока 
вірогідність їх відмінностей хоча б в одну 
амінокислоту (поліморфізм), що може до-
датково співпасти із особливостями анти-
ген-презентуючих молекул чи алельними 
формами інших білків, які регулюють імун-
ну систему.

Висновки
У даному огляді ми не зупинилися на ба-
гатьох інших аспектах, що реалізують ге-
нетичну схильність до АЗЩЗ. Звузившись 
тільки до аспектів генетичної схильності, 
ми не обговорювали вплив факторів спо-
собу життя, харчування та інших особли-
востей зовнішнього середовища. Ми також 
не включили у цей огляд досить велику 

кількість наявної інформації про мікро-
флору, зокрема кишківника, що має дуже 
потужний вплив на формування перифе-
рійної імунологічної толерантності. Проте 
навіть із сказаного можна зробити кілька 
основних висновків:
1.  Базовий, або референтний, рівень ауто-

антитіл, наявних у здорової людини по-
яснюється неповноцінністю центральної 
імунологічної толерантності, але коригу-
ється в нормі периферійною імунологіч-
ною толерантністю.

2.  Визначення підвищення рівня аутоан-
титіл з діагностичною метою достатньо 
проводити один раз, бо якщо вони вже 
підвищені і запустили АЗЩЗ, то подальші 
коливання їх рівня майже не мають про-
гностичного чи терапевтичного впливу.

3.  Комбінації великої кількості поліморфіз-
мів генів з абсолютно різними функціями, 
створюючи унікальність кожної людини, 
можуть призводити до більш або менш ви-
раженої схильності до АЗЩЗ, коригувати 
яку на сучасному етапі розвитку медици-
ни та генетичних технологій можна тільки 
способом життя та факторами зовнішньо-
го середовища.

Література

1. Jacobson DL, Gange SJ, Rose NR, Graham NM. Epidemiology 
and estimated population burden of selected autoimmune 
diseases in the United States. Clinical immunology and im-
munopathology. 1997; 84:223–43.

2. Global burden of diseases. Статистичний веб-ресурс. http://
www.healthdata.org/gbd .

3. McGrogan A1, Seaman HE, Wright JW, de Vries CS. Th e 
incidence of autoimmune thyroid disease: a systematic review 
of the literature. Clin Endocrinol (Oxf). 2008;69(5):687-96.

4. Ендокринологія. Довідник основних показників 
діяльності ендокринологічної служби України за 2016 
рік. Київ 2017.

5. Simmonds MJ. GWAS in autoimmune thyroid disease: rede-
fi ning our understanding of pathogenesis. Nat Rev Endocri-
nol. 2013;9(5):277-87.

6. Ibili ABP, Selver Eklioglu B, Atabek ME. General properties 
of autoimmune thyroid diseases and associated morbidities. 
J Pediatr Endocrinol Metab. 2020;33(4):509-515.

7. "Th e Nobel Prize in Physiology or Medicine 1960". Nobel 
Media AB. Retrieved 30 May 2015. (https://www.nobelprize.
org/prizes/medicine/1960/summary/).

8. Percik R, Shoenfeld Y. Check point inhibitors and autoim-
munity: Why endocrinopathies and who is prone to? Best 
Pract Res Clin Endocrinol Metab. 2020;5:101411.

9. Хаитов Р.М.,  Игнатьева Г.А.,  Сидорович И.Г. 
Иммунология: учебник. М.: Медицина, 2000.

10. Caramalho Í, Nunes-Cabaço H, Foxall RB, Sousa AE. Regu-
latory T-Cell Development in the Human Th ymus. Front 
Immunol. 2015;6:395.

11. Dechairo BM, Zabaneh D, Collins J, Brand O, Dawson GJ, 
Green AP, et al. Association of the TSHR gene with Graves' 
disease: the fi rst disease specifi c locus. European journal 
of human genetics: EJHG. 2005; 13:1223–30.

12. Ploski R, Brand OJ, Jurecka-Lubieniecka B, Franaszczyk M, Kula 
D, Krajewski P, et al. Th yroid stimulating hormone receptor 
(TSHR) intron 1 variants are major risk factors for Graves' disease 
in three European Caucasian cohorts. PloS one. 2010; 5:e15512.

13. Tomer Y, Hasham A, Davies TF, Stefan M, Concepcion E, 
Keddache M, et al. Fine mapping of loci linked to autoim-
mune thyroid disease identifi es novel susceptibility genes. 
Th e Journal of clinical endocrinology and metabolism. 2013; 
98:E144–52.

Нові дослідження



82
82

Механізми генетичної схильності до автоімунних уражень       Нагібін В. С., Саєнко Я. А.

14. Stefan M, Wei C, Lombardi A, Li CW, Concepcion ES, Inab-
net WB 3rd, et al. Genetic-epigenetic dysregulation of thymic 
TSH receptor gene expression triggers thyroid autoimmunity. 
Proceedings of the National Academy of Sciences of the 
United States of America. 2014; 111:12562–7.

15. Colobran R, Armengol Mdel P, Faner R, Gartner M, Tyko-
cinski LO, Lucas A, et al. Association of an SNP with intra-
thymic transcription of TSHR and Graves' disease: a role for 
defective thymic tolerance. Human molecular genetics. 2011; 
20:3415–23.

16. Bayer AL, Yu A, Adeegbe D, Malek TR. Essential role for 
interleukin-2 for CD4(+)CD25(+) T regulatory cell develop-
ment during the neonatal period. Th e Journal of experimental 
medicine. 2005; 201:769–77.

17. Chistiakov DA, Chistiakova EI, Voronova NV, Turakulov RI, 
Savost'anov KV. A variant of the Il2ra / Cd25 gene predis-
posing to graves' disease is associated with increased levels 
of soluble interleukin-2 receptor. Scandinavian journal of im-
munology. 2011; 74:496–501.

18. Brunkow ME, Jeff ery EW, Hjerrild KA, Paeper B, Clark LB, 
Yasayko SA, et al. Disruption of a new forkhead/winged-helix 
protein, scurfi n, results in the fatal lymphoproliferative dis-
order of the scurfy mouse. Nature genetics. 2001; 27:68–73.

19. Chatila TA, Blaeser F, Ho N, Lederman HM, Voulgaropoulos C, 
Helms C, et al. JM2, encoding a fork head-related protein, is mu-
tated in X-linked autoimmunity-allergic disregulation syn-
drome. Th e Journal of clinical investigation. 2000; 106:R75–81.

20. Bennett CL, Christie J, Ramsdell F, Brunkow ME, Ferguson PJ, 
Whitesell L, et al. Th e immune dysregulation, polyendocri-
nopathy, enteropathy, X-linked syndrome (IPEX) is caused 
by mutations of FOXP3. Nature genetics. 2001; 27:20–1.

21. Inoue N, Watanabe M, Morita M, Tomizawa R, Akamizu T, 
Tatsumi K, et al. Association of functional polymorphisms 
related to the transcriptional level of FOXP3 with prognosis 
of autoimmune thyroid diseases. Clinical and experimental 
immunology. 2010; 162:402–6.

22. Li CW, Concepcion E, Tomer Y. Dissecting the role of the 
FOXP3 gene in the joint genetic susceptibility to autoimmune 
thyroiditis and diabetes: a genetic and functional analysis. 
Gene. 2015; 556:142–8.

23. Gabrilovich DI. Myeloid-Derived Suppressor Cells. Cancer 
Immunol Res. 2017;5(1):3-8

24. Ahmadi M, Mohammadi M, Ali-Hassanzadeh M, Zare M, 
Gharesi-Fard B. MDSCs in pregnancy: Critical players for a 
balanced immune system at the feto-maternal interface. Cell 
Immunol. 2019;346:103990.

25. Xingxing Zang. 2018 Nobel Prize in medicine awarded to 
cancer immunotherapy: Immune checkpoint blockade – 
A personal account. Genes Dis. 2018 Dec; 5(4): 302–303.

26. Weber R, Fleming V, Hu X, Nagibin V, Groth C, Altevogt P, 
Utikal J, Umansky V. Myeloid-Derived Suppressor Cells 
Hinder the Anti-Cancer Activity of Immune Checkpoint 
Inhibitors. // Front Immunol. 2018 11;9:1310.

27. Fleming V, Hu X, Weller C, Weber R, Groth C, Riester Z, 
Hüser L, Sun Q, Nagibin V, Kirschning C, Bronte V, Utikal J, Al-
tevogt P, Umansky V. Melanoma Extracellular Vesicles Generate 
Immunosuppressive Myeloid Cells by Upregulating PD-L1 via 
TLR4 Signaling. // Cancer Res. 2019;79(18):4715-4728.

28. Chen M, Gilbert N, Liu H. Reduced expression of PD-L1 
in autoimmune thyroiditis attenuate trophoblast invasion 
through ERK/MMP pathway. Reprod Biol Endocrinol. 
2019;17(1):86.

29. Miko E, Meggyes M, Doba K, Barakonyi A, Szereday L. Im-
mune Checkpoint Molecules in Reproductive Immunology. 
Front Immunol. 2019;10:846.

30. Donner H, Rau H, Walfi sh PG, Braun J, Siegmund T, Finke R, 
et al. CTLA4 alanine-17 confers genetic susceptibility to 
Graves' disease and to type 1 diabetes mellitus. Th e Journal 
of clinical endocrinology and metabolism. 1997; 82:143–6.

31. Nithiyananthan R, Heward JM, Allahabadia A, Franklyn JA, 
Gough SC. Polymorphism of the CTLA-4 gene is associated 
with autoimmune hypothyroidism in the United Kingdom. 
Th yroid: offi  cial journal of the American Th yroid Association. 
2002; 12:3–6.

32. Braun J, Donner H, Siegmund T, Walfi sh PG, Usadel KH, 
Badenhoop K. CTLA-4 promoter variants in patients with 
Graves' disease and Hashimoto's thyroiditis. Tissue antigens. 
1998; 51:563–6.

33. Ban Y, Davies TF, Greenberg DA, Concepcion ES, Osman R, 
Oashi T, et al. Arginine at position 74 of the HLA-DR beta1 
chain is associated with Graves' disease. Genes and immunity. 
2004; 5:203–8.

34. Menconi F, Monti MC, Greenberg DA, Oashi T, Osman R, 
Davies TF, et al. Molecular amino acid signatures in the MHC 
class II peptide-binding pocket predispose to autoimmune 
thyroiditis in humans and in mice. Proceedings of the Na-
tional Academy of Sciences of the United States of America. 
2008; 105:14034–9.

35. Simmonds MJ, Howson JM, Heward JM, Cordell HJ, Fox-
all H, Carr-Smith J, et al. Regression mapping of association 
between the human leukocyte antigen region and Graves dis-
ease. American journal of human genetics. 2005; 76:157–63.

36. Tomer Y, Ban Y, Concepcion E, Barbesino G, Villanueva R, 
Greenberg DA, et al. Common and unique susceptibility loci 
in Graves and Hashimoto diseases: results of whole-genome 
screening in a data set of 102 multiplex families. American 
journal of human genetics. 2003;73:736–47.

37. Ban Y, Greenberg DA, Concepcion E, Skrabanek L, Villanue-
va R, Tomer Y. Amino acid substitutions in the thyroglobulin 
gene are associated with susceptibility to human and murine 
autoimmune thyroid disease. Proceedings of the National 
Academy of Sciences of the United States of America. 2003; 
100:15119–24.

38. Hodge SE, Ban Y, Strug LJ, Greenberg DA, Davies TF, Con-
cepcion ES, et al. Possible interaction between HLA-DRbeta1 
and thyroglobulin variants in Graves' disease. Th yroid: offi  cial 
journal of the American Th yroid Association. 2006; 16:351–5.

39. Zhao SX, Xue LQ, Liu W, Gu ZH, Pan CM, Yang SY, et al. 
Robust evidence for fi ve new Graves' disease risk loci from a 
staged genome-wide association analysis. Human molecular 
genetics. 2013; 22:3347–62.

40. Menard L, Cantaert T, Chamberlain N, Tangye SG, Riminton 
S, Church JA, et al. Signaling lymphocytic activation molecule 
(SLAM)/SLAM-associated protein pathway regulates human 
B-cell tolerance. Th e Journal of allergy and clinical immunol-
ogy. 2014; 133:1149–61.

41. Chen XJ, Gong XH, Yan N, Meng S, Qin Q, Jiang YF, et al. 
RNASET2 tag SNP but not CCR6 polymorphisms is associ-
ated with autoimmune thyroid diseases in the Chinese Han 
population. BMC medical genetics. 2015; 16:11.

42. Szymanski K, Bednarczuk T, Krajewski P, Ploski R. Th e rep-
lication of the association of the rs6832151 within chromo-
somal band 4p14 with Graves' disease in a Polish Caucasian 
population. Tissue antigens. 2012; 79:380–3.

43. Robert Finestra T, Gribnau J. X chromosome inactivation: 
silencing, topology and reactivation. Curr Opin Cell Biol. 
2017;46:54-61.

44. Selmi C, Brunetta E, Raimondo MG, Meroni PL. Th e X chro-
mosome and the sex ratio of autoimmunity. Autoimmun Rev. 
2012;11(6-7):A531-7.

Механізми генетичної схильності до автоімунних уражень    Нагібін В. С., Саєнко Я. А.



83

Нові дослідження

Механізми генетичної схильності  
до автоімунних уражень  
щитоподібної залози
Нагібін В. С., Саєнко Я. А.

Резюме
Автоімунні захворювання щитоподібної зало-
зи (АЗЩЗ) – одні з найбільш розповсюджених 
розладів автоімунного спектру, що включають 
дві нозології: хворобу Грейвса та тиреоідит Ха-
шимото. У даному огляді ми звузились тільки 
до аспектів генетичної схильності, проте можна 
зробити кілька основних висновків: базовий, 
або референтний, рівень ауто-антитіл, наявних у 
здорової людини пояснюється неповноцінністю 
центральної імунологічної толерантності, але ко-
ригується в нормі периферійною імунологічною 
толерантністю. Визначення підвищення рівня 
аутоантитіл з діагностичною метою достатньо 
проводити один раз. Комбінації великої кіль-
кості поліморфізмів генів з абсолютно різними 
функціями,створюючи унікальність кожної лю-
дини, можуть призводити до більш або менш 
вираженої схильності до АЗЩЗ, коригувати яку 
на сучасному етапі розвитку медицини та гене-
тичних технологій можна тільки способом життя 
та факторами зовнішнього середовища.

Ключові слова: автоімунні захворювання щи-
топодібної залози, поліморфізм генів, хвороба 
Грейвса, тиреоідит Хашимото.

Mechanisms of genetic predisposition  
to autoimmune lesions of the thyroid gland
Nagibin V.S., Sayenko Ya.A.

Abstract
Autoimmune thyroid diseases (ATDs) are one of 
the most widespread disorders of the autoimmune 
spectrum, which include two nosologies: Graves' 
disease and Hashimoto's thyroiditis. In this review, 
we narrowed down only to aspects of genetic 
predisposition, however, several main conclusions 
can be drawn: the basic, or reference, level of auto-
antibodies present in a healthy person is explained by 
the deficiency of the central immunological tolerance, 
but is normally corrected by peripheral immunological 
tolerance. Determination of an increased level of 
autoantibodies for diagnostic purposes is sufficient to 
perform only once. Combinations of a large number 
of gene polymorphisms with completely different 
functions, creating the uniqueness of each person, 
can lead to more or less affected predisposition to 
ATDs, which can be corrected at the current stage of 
development of medicine and genetic technologies 
only by way of life and environmental factors.

Keywords: autoimmune thyroid diseases, gene 
polymorphisms, Graves' disease, Hashimoto's 
thyroiditis.
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Ожиріння є однією з головних проб-
лем, з  якими стикається система охоро-
ни здоров’я сьогодні, оскільки воно тісно 
пов’язане з кількома важкими хронічни-
ми захворюваннями: цукровий діабет (ЦД) 
2 типу, серцево-судинні хвороби та онко-
логічні захворювання. Ці стани не тільки 
призводять до погіршення якості життя, 
смерті та так званої особистої драми в житті 
пацієнта і його родини, але і до величез-
них матеріальних витрат як для хворих, так 
і для держави в цілому. Зрозуміло, що безліч 
досліджень спрямовані на те, щоб знайти 
способи профілактики та контролю ожи-
ріння, як однієї з першопричин названих 
захворювань. 

Ожиріння є мультифакторіальним за-
хворюванням. Епідеміологічні дослідження 
вказують на різноманіття чинників навко-
лишнього середовища, які мають визначний 
вплив на масу тіла: дієта, енерговитрати, 
особливості раннього періоду життя, депри-
вація сну, ендокринні порушення, хронічне 
запалення та стан мікробіому. Більшість цих 
факторів є відносно добре вивченими, і саме 
до мікробіому була прикута особлива увага 
протягом останнього десятиліття.

Дослідження мікробіому людського 
організму є полем біомедицини, яке дуже 
стрімко розвивається. Ранні дослідження 
були, в основному, спрямовані на вивчення 
ролі мікробіоти у процесі травлення вугле-
водів (що включає розщеплення полісахари-
дів, транспорт гліканів, гліколіз та продук-
цію коротколанцюгових жирних кислот), та 
подальші роботи довели, що зв’язок мікро-
біоти і метаболізму людини є значно склад-
нішим. Мікробіота кишечника, залежно від 
її складу, може як стимулювати виникнення 
захворювань, так і мати протективний ефект. 

В даній статті ми розглядаємо розлади, 
тим чи іншим чином пов’язані із метаболіч-
ним синдромом та інсулінорезистентністю, 
особливу увагу приділяючи ожирінню та ЦД.

Чи є зв’язок між надлишковою масою 
тіла, ожирінням та особливостями 
інтестинальної мікробіоти?

Численні дослідження демонструють, що 
тварини та люди з надвагою мають зміни 
у  складі кишкової мікробіоти порівняно 
з  особинами, які мають нормальну вагу. 
Більше того, трансплантація мікробіоти ки-
шечниками миші з ожирінням призводила 
до збільшення ваги миші із нормальною 
масою, що дозволяє говорити про явний 
зв’язок кишкової мікрофлори та маси тіла.

Ендогенна кишкова флора може брати 
участь в регуляції маси тіла впливаючи на 
метаболічні, нейроендокринні та імуноло-
гічні процеси в організмі. Дисбаланс у цій 

Станом на сьогодні близько 30 % глобальної популяції мають надвагу чи ожиріння, що практично у два 
з половиною рази перевищує кількість дітей та дорослих, які недоїдають. Якщо поширеність ожиріння 
продовжить зростати з тим же темпом, близько половини дорослого населення Землі страждати від 
ожиріння станом на 2030 рік [1].
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системі, який супроводжується підвищен-
ням ліпополісахаридів плазми крові може 
також діяти як додатковий запальний фак-
тор, потенціюючи розвиток атеросклеро-
тичного ураження, інсулінорезистентності 
та набору ваги у результаті. На противагу 
цьому, специфічні пробіотики, пребіотики 
та відповідні метаболіти можуть виказувати 
позитивний вплив на ліпідний та вуглевод-
ний метаболізм, продукцію пептидів, що 
відповідають за почуття ситості, хронічний 
запальний процес, пов’язаний з розвитком 
ожиріння та метаболічних розладів. Ці зна-
ння ведуть до подальшого розуміння того, 
як фактори довкілля впливають на розвиток 
ожиріння та асоційованих з ним захворю-
вань, дають нам нові можливості для роз-
робки покращених стратегій втручань у ді-
єту для контролю над даними станами [2].

Варіації кишкових мікроорганізмів мо-
жуть відігравати важливу роль у патогенезі 
ожиріння. Склад інтестинальної мікрофло-
ри є дуже різноманітним у здорових людей, 
та у людей, які мають надмірну масу тіла чи 
ожиріння, інсулінорезистентність та дисліпі-
демію в цілому мікрофлора менш різноманіт-
на. Більше того, склад її також відрізняється 
від такого у людей з нормальною масою тіла, 
хоча тут були виявлені деякі суперечності. 
Поширеність Bacteroidetes є нижчою у лю-
дей з ожирінням, їх кількість збільшується 
при втраті ваги, пов’язаній із застосуванням 
низькокалорійної дієти. Види Lactobacillus 
та Clostridium пов’язані з інсулінорезистент-
ністю, при чому Lactobacillus позитивно коре-
лює із рівнем глюкози натще та рівнем гліко-
ваного гемоглобіну, а Clostridium демонструє 
негативну кореляцію з цими параметрами [3]. 
Ці дані дозволяють припускати, що мета-
болічна активність певних класів або видів 
бактерій може як сприяти, так і мати про-
тективний ефект щодо розвитку ожиріння. 

Більшість інформації, яка дозволяє ви-
словлювати припущення щодо зв’язку ожи-
ріння та інтестинальної мікробіти, все ж 
отримані з досліджень, проведених на тва-
ринах. Стерильні миші виявились резистент-
ними до виникнення ожиріння, пов’язаного 
із дієтою з високим вмістом жирів, попри 

споживання більшої кількості їжі. Що цікаво, 
застосування субтерапевтичних доз антибіо-
тиків збільшило вміст ліпідів та рівні гормо-
нів, пов’язаних з їх метаболізмом у молодих 
мишей, при чому ці зміни впливали на копії 
ключових генів, які беруть участь у мета-
болізмі вуглеводів до коротколанцюгових 
жирних кислот та регуляції печінкового мета-
болізму ліпідів і холестерину [4]. Колонізація 
кишківника стерильних мишей мікробіотою, 
пов’язаною з виникненням ожиріння при-
звела до значно більш вираженої прибавки 
в масі тіла, ніж їх колонізація мікробіотою, 
яка не асоціюється з надмірною масою тіла. 
Аналогічний результат був отриманий про 
проведенні стерильним мишам-реципієнтам 
фекальної трансплантації від донора з ожи-
рінням та з нормальною масою тіла.

Механізми, 
за допомогою яких мікробіота 
впливає на метаболізм людини

В цілому існує дві широкі категорії механіз-
мів, за допомогою яких мікробіота здійснює 
свій вплив на метаболічні порушення: пряма 
взаємодія із локальними тканинами (тобто 
стінки кишківника) та непрямі взаємодії 
з віддаленими органами за допомогою мета-
болічних сигналів.

Конкретні механізми, за допомогою яких 
кишкова мікробіота потенціює метаболічні 
порушення не є до кінця зрозумілими. Веду-
чими теоріями на сьогодні можна вважати 
зміни у молекулярних сигнальних системах, 
що виникають при контакті бактерій з ло-
кальними чи віддаленими тканинами [5, 6]. 
Зміни кишкової мікробіоти порушують го-
меостаз у взаємодії мікробіота-кишківник 
і також можуть призвести до метаболічних 
розладів. Підвищене поглинання енергії при 
превалюванні мікрофлори, асоційованою 
з ожирінням, може бути ще одним можливим 
поясненням. Склад мікробіому, пов’язаного 
з ожирінням типово є асоційований з біль-
шим вмістом у просвіті кишківника фермен-
тів, які відповідають за розщеплення і фер-
ментацію складних вуглеводів [7], що в свою 
чергу, пов’язано із вищими рівнями енергії, 
яка поглинається з їжі. Деякі специфічні ком-
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поненти мікробіоти здатні пригнічувати ви-
ділення Fasting-induced adiposity factor (Fiaf, 
також відомий як ангіопоетиноподібний 
протеїн-4), який відіграє центральну роль 
у метаболізмі тригліцеридів, інгібуючи про-
дукцію ліпопротеїнліпази у жировій тканині 
та модулюючи процес окислення жирних 
кислот. Супресія Fiaf у кишковому епітелії 
може потенційно призводити до набору ваги 
за рахунок порушення метаболізму триглі-
церидів та підвищеного накопичення жирів. 
Крім того, деякі toll-подібні рецептори (TLR) 
ентерохромафінних клітин (ЕК) кишківника 
здатні до розпізнавання певних патоген-асо-
ційованих молекулярних компонентів  і, вна-
слідок цього, можуть змінювати виділення 
біоактивних речовин, які також беруть участь 
у регуляції споживання їжі [8]. Наприклад, 
TLR4, екпресовані на ЕК, розпізнають моле-
кули ліпополісахариду Грам-негативних бак-
терій, активують секрецію холецистокініну 
за протеїнкіназа С залежним шляхом [9, 10]. 

Ефекти мікробіоти реалізуються не тіль-
ки шляхом взаємодії із локальними тканина-
ми. Ліпополісахарид, імовірно, є тригерним 
фактором посилення інсулінорезистентності 
жирової тканини. Ліпополісахарид активно 
транспортується трансцелюлярним шляхом, 
а далі переміщається до інших ліпопротеїнів 
за допомогою транслоказ. Ліпопротеїни, багаті 
на ліпополісахарид, поглинаються особливо 
великими адипоцитами, які демонструють 
високу метаболічну активність [11]. Додатково, 
коротколанцюгові жирні кислоти, що проду-
куються інтестинальною мікробіотою, беруть 
участь у інсулін-опосередкованому нагрома-
дженні жиру в адипоцитах шляхом активації 
рецепторів до коротколанцюгових жирнх кис-
лот в адипоцитах, що послідовно інгібує ліполіз 
та стимулює диференціацію адипоцитів. 

Іншим цікавим механізмом впливу мікро-
біоти на масу тіла може виявитись взаємодія 
між кишечником та центральною нервовою 
системою. Мозок отримує постійні сигнали 
в тому числі і з кишечника, обробляючи їх та 
формуючи певну харчову поведінку. Бактерії 
або їх метаболіти можуть впливати на ЦНС 
прямо через вагальну стимуляцію або опо-
середковано, за допомогою нейроендокрин-

них механізмів [12]. Вагус передає інформацію 
із травного тракту на ядра tractus solitaries, звід-
ки вона транспортується у гіпоталамус, центр 
апетиту, який регулює кількість спожитої їжі 
та енергетичний баланс. Активація вагуса час-
токово залежить від секреції пептидів, таких 
як глюкагоноподібний пептид-1, кишковий 
пептид YY та холецистокінін. Певні штами 
бактерій здатні модифікувати секрецію цих, так 
званих, інтестинальних гормонів, що відповід-
но впливає на апетит та почуття ситості [13]. 
Кишкові бактерії також можуть напряму впли-
вати на центральний контроль апетиту, про-
дукуючи нейроактивні метаболіти, такі, як 
серотонін чи гама-аміномасляна кислота.

Зміни складу мікробіоти 
при цукровому діабеті 2 типу
Досить складним є питання виокремлення 
особливостей складу кишкової мікробіоти 
при окремих захворюваннях, що часто асоці-
юються з ожирінням, в першу чергу ЦД 2 типу. 

Qin et al. [14] провів метагеномний аналіз 
серед 345 китайських пацієнтів із ЦД 2 типу. 
Це було дослідження випадок-конт роль, контр-
ольною групою були особи без ЦД. Використо-
вуючи так званий метод дробовика (використо-
вується для секвенування довгих ділянок ДНК), 
автори виявили «збіднений» варіант дисбіозу 
у осіб із ЦД 2 типу в порівняні з конт рольною 
групою. Це означає, що у осіб із ЦД 2 типу 
була менша різноманітність бутират-проду-
куючих бактерій, включаючи Clostridiales sp. 
SS3/4, Eubacterium rectale, Faecalibacterium 
prausnitzii, Roseburia intestinalis та Roseburia 
inulinivorans (всі ці бактерії належать до типу 
Firmicutes). Крім того, було виявлено більшу 
кількість опортуністичних патогенів, таких 
як Bacteroides caccae, Clostridium hathewayi, 
Clostridium ramosum, Clostridium symbiosum, 
Egerthella lenta та Escherihia coli. На рівні мета-
болізму кишкову мікробіоту пацієнтів із ЦД 
2 типу притаманна більша функціональна 
здатність до мембранного транспорту цукрів, 
розгалужених амінокислот, метаболізму мета-
ну, розщеплення та метаболізму ксенобіотиків 
і відновлення сульфатів. Це служить своєрід-
ним підтвердження теорії, щодо посиленої 
здатності мікробіоти, асоційованої з ожирін-
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ням, до підвищеного накопичення енергії. 
На противагу, зменшувалась інтенсивність 
бактеріального хемотаксису, біосинтезу бу-
тирату, метаболізму кофакторів та вітамінів. 
Недавно було виявлено, що схожі зміни мікро-
біоти спостергіаються при старінні [15]. Також, 
ці результати дозволяють робити припущення 
щодо протективної ролі бутират-продукуючих 
бактерій при ЦД 2 типу.

Порівняльний підхід застосував Karlsson 
et al. [16], досліджуючи фекальну мікробіоту 
145 70-ти річних жінок – 53 з них мали ЦД 
2 типу, 49 порушену толерантність до глюко-
зи, а 43 нормальну глюкозну толерантність. 
Число генів фекальної мікробіоти у жінок 
всіх трьох груп було схожим. Відрізнявся 
склад: серед групи пацієнток із ЦД 2 типу спо-
стерігалось збільшення кількості чотирьох 
видів Lactobacillus та зменшення кількості 
п’яти видів Clostridium. Щодо питання мета-
болічного контролю, то види Lactobacillus 
позитивно корелювали із рівнями глюкози 
натще та глікованого гемоглобіну, в той час 
як види Clostridium корелювати негативно 
з цими ж маркерами. Не було виявлено ко-
реляції жодного з цих видів із ІМТ. Прийом 
медикаментів, в тому числі антигіпертензив-
них та антидіабетичних, разом із дієтичними 
добавками, включаючи залізо, був значимо 
пов’язаний із зміною мікробіому [17]. 

Мікробіота і неалкогольна 
жирова хвороба печінки
Загальновідомим є зв’язок ожиріння та неал-
когольної жирової хвороби печінки. Печінка 
постійно підлягає дії сигналів із кишечника, 
в тому числі і тим, які надходять від бак-
теріальних компонентів, оскільки 70 % її 
кровопостачання здійснюється із ворітної 
вени, яка здійснює прямий венозний відплив 
від кишечника. Зміни у бактерійній комен-
сальній флорі також тісно пов’язані з підви-
щеним ризиком виникнення неалкогольної 
жирової хвороби печінки

(НАЖХП). Дисбіотичний мікро-
біом часто спостерігається серед осіб із 
НАЖХП [18]. Тяжкість НАЖХП асоційо-
вана із власне вираженістю дисбіозу і зсувом 
метаболічної функції кишкової мікробіоти, 

а саме з присутністю Bacteroides, яка теж асо-
ціюється із розвитком більш тяжкої форми 
НАЖХП – неалкогольним стеатогепатитом 
та Ruminocuccus, наявність якого асоційова-
на із значним фіброзом [19]. Стерильні миші, 
кишечник яких було колонізовано інтести-
нальною мікрофлорою від мишей, які були 
на дієті із високим вмістом жирів, розвивали 
НАЖХП та рівні ліпідів у їх крові сягали 
рівнів, близьких до мишей-донорів, таким 
чином вказуючи на роль інтестинального мі-
кробіому у накопиченні ліпідів в печінці [20].

НАЖХП супроводжується надмірним 
ростом бактерій та підвищеною проникністю 
кишкової стінки. При цьому відбувається 
надмірне накопичення бактеріального ліпо-
полісахариду, що індукує подальше запален-
ня і сприяє фіброзу при НАЖХП. Крім того, 
кишкова мікробіота має вплив на метаболізм 
жовчних кислот, потенціюючи декон’югацію, 
дегідрогенацію та дегідроксиляцію первин-
них жовчних кислот. Додатково, зміни інтес-
тинальногго мікробіому ведуть до змін у пулі 
жовчних кислот, що впливає на рецептор 
farnesoid X, ядерний антагоніст у процесі 
регуляції жовчних кислот, а також у мета-
болізмі ліпідів та глюкози [21], і може викли-
кати метаболічну дисфункцію, включаючи 
ожиріння та інсулінорезистентність.

Етанол є ще одним продуктом життєді-
яльності бактерій, який впливає на прогре-
сування НАЖХП, також рівні етанолу в кро-
ві значимо вищі в пацієнтів з НАСГ [22], що 
може бути пов’язано із наявністю алкоголь-
продукуючих Proteobacteria.

Роль кишкової мікробіоти 
у виникненні цукрового діабету 
1 типу та аутоімунних процесів 
в цілому

Можливо, зв’язок буде не настільки вираже-
ний для людей, але спостереження довели, 
щоб миші-самки без ожиріння були більш 
схильні до розвитку ЦД 1 типу, ніж самці [23]. 
У людей нема такої залежності, коли йдеть-
ся про ЦД 1 типу, але щодо інші аутоімунні 
хвороби частіше розвиваються у осіб жіночої 
статі [24]. Перенесення мікробіоти дорослих 
самців мишей до мишей-самок, щойно від-

Нові дослідження
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лучених від грудного вигодовування, мало 
протективний вплив щодо виникнення ЦД 
1 типу [25], а також впливало на склад киш-
кової мікробіоти мишей-реципієнтів. Також, 
спостерігалось підвищенням рівня сироват-
кового  тестостерону у реципієнтів. При пере-
несенні мікробіоти від дорослих самок поді-
бних ефектів не спостерігалось. 

Цей феномен також не виникав, коли 
рівень тестостерону у реципієнта був нейтра-
лізований флутамідом – антагоністом андро-
генових рецепторів (використовувався імп-
лант протягом 60 днів). Дані вказують, що на 
ранніх етапах життя також є гормон-залежна 
фаза розвитку мікробіоти, яка певною мірою 
визначає її склад та здатність сприяти чи за-
побігати виникненню аутоімунних процесів. 
Інші автори підтверджують дану гіпотезу [26].

Ми вже розглядали біологічну роль лі-
пополісахариду у контексті даної статті. До-
бре відомо, шо поширеність ЦД 1 типу зрос-
тає у північних регіонах, але і там є широкі 
коливання цієї поширеності. Дослідження 
DIABIMMUNE включало 1000 немовлят 
з Фінляндії. Карелії (Росія) та Естонії. Базу-
ючись на подібному розподілі ризику за сис-
темою HLA та відповідність за статтю була 
вибрана субкогорта із 74 немовлят. Vatanen 
et al. [27] дослідив склад, різноманітність 
та постійність кишкової мікробіоти у зразках 
фекальних мас, які збирали щомісячно, від 
народження до віку 3-х років немовляти. Ви-
явлення антитіл, типові для ЦД 1 типу, прева-
лювало серед фінських дітей. Діти з Фінлян-
дії та Естонії мали вищий рівень Bacteroides 
впродовж 3-х річного періоду, а діти із Карелії 
(Росії) мали вищий рівень філи Actinobacteria 
протягом 1-го року життя. Це були основні 
відмінності, які найсильніше проявлялись 
протягом 1-го року життя, і поступово ста-
вали менш вираженими протягом 2-го і 3-го 
років. Розглядаючи можливі патогенетичні 
механізми, автори виявили, що процес біо-
синтезу ліпополісахариду, як і ліпіду А, відріз-
нявся кількісно між групами із цих країн. Лі-
під А є субоодиницею ліпополісахариду, яка 
відповідає за його імуностимуляторні власти-
вості, конкретно – це домен, який відповідає 
за імунний сигналінг, що веде до активації 

Toll-подібних рецепторів [28]. Автори не тіль-
ки виявили ознаки того, що колонії бактерій 
осіб із фінської та естонської груп продукують 
більше ліпополісахариду, але і що у всіх трьох 
країнах E. coli є основним мікроорганізмом, 
який продукує ліпід А, проте саме в групах 
Фінляндії і Естонії є ряд інших бактеріальних 
видів, пов’язаних із біосинтезом ліпіду А, які 
належать до Bacteroides. При подальшому 
дослідженні вчені дійшли до висновку, що 
ліпополісахарид та ліпід А, який продукують 
штами E. Coli можуть відрізнятись від тих, 
які продукують види Bacteroides за своїми 
структурними та імуногенними властивос-
тями. Відповідно, у країнах, де переважають 
Bacteroides, спостерігається феномен «перед-
часного імунного дозрівання», що сприяє 
розвитку аутоімунних захворювань.

Відомо, що аліментарні фактори грають 
важливу роль у формуванні тої композиції 
мікроорганізмів, які колонізують людське тіло, 
особливо на ранніх етапах життя. А зв’язок 
змін мікробіоти та розвитку аутоімунних про-
цесів є доведеним [29]. Імовірно, не останнє 
місце в цьому процесі належить бутирату та 
синтезу муцину. Є достатньо даних у літера-
турі, щодо захисної ролі бутирату в розитку 
аутоімунності, особливу увагу хотілось би при-
ділити двом дослідженням: Endesfelder провів 
найбільше проспективне когортне досліджен-
ня з деталізованими дієтарними протокола-
ми [30]. Не вдаючись у подробиці проведення 
самого дослідження, Endesfelder встановив, 
що позитивний ефект бутирату може поляга-
ти у покращенні цілісності клітинної стінки, 
таким чином не допускаючи до проникнення 
великих молекул через епітеліальний бар’єр 
(«протікаюча кишка»), однак механізм такого 
впливу не є до кінця з’ясованим. Brown et al. 
висинув гіпотезу, що композиція лактат- і бу-
тиратпродукуючих бактерій у здоровому киш-
ківнику індукує ефективний синтез муцину, 
який може власне брати безпосередню участь 
у «укріпленні» стінок кишечника [31].

В цілому дослідження демонструють, 
що підвищена кількість бутирату у кишко-
вому тракті (а вона залежить від грудного 
вигодовування та харчування в ранньому 
віці), може мати протективний ефект щодо 
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розвитку аутоімунності, пов’язаної із ЦД 
1 типу. Цікавим є теж припущення, що киш-
кова мікробіота є більш пов’язаною із про-
гресуванням від аутоімунної агресії щодо 
бета-клітин до ЦД 1 типу, ніж з індукцією чи 
початком самого захворювання [32]. 

Синдром полікістозних яєчників 
і мікробіота – також є зв’язок
Синдром полікістозних яєчників (СПКЯ) є 
ще одним станом, який часто асоціюється 
з надмірною масою тіла та інсулінорезистент-
ністю. У жінок із СПКЯ серед кишкової мі-
кробіти підвищений вміст Bacteroides vulgatus, 
разом з зниженими рівнями глікодезоксихо-
левої та тауроурсодезоксихолевої кислоти. 
Фекальна трансплантація від жінок із СПКЯ 
призвела до порушення оваріальної функції, 
інсулінорезистентності, непліддя, змін у мета-
болізмі жовчних кислот та зниженій секреції 
Il-22 у мишей-реципієнтів. Глікодезоксихоле-
ва кислота є природнім індуктором секреції 
IL-22 через GATA-зв’язуючий протеїн 3, а IL-
22, в свою чергу, покращив фенотип жінок із 
СПКЯ. Жінкам із СПКЯ притаманні знижені 
рівні IL-22. Таким чином, зміни кишкової 
мікробіоти, вплив на метаболізм жовчних 
кислот та/або підвищення рівня IL-22 може 
бути розглянуте під час формування терапев-
тичних підходів при СПКЯ [33].

Висновки
Для сучасного лікаря питання взаємодії мі-
кробіоти з організмом господаря не є пи-
танням, яке можна пропустити чи варто 
недооцінювати. Зараз наукова спільнота 
знаходиться на вершині айсберга розумін-
ня цих взаємодій, а застосування складних 
біомедичних технологій часто робить цей 
процес ще більше складним. Хоча декілька 
досліджень продемонстрували тренд щодо 
зміненого складу мікробіоти у пацієнтів 
із ожирінням та ЦД, але кількість пацієнтів 
не була великою, результати часто супер-
ечливі, а методологія досліджень суттєво 
різниться. Нам все ще бракує знань щодо 
поняття «нормальної мікробіоти», яка може 
відрізнятись у різних географічних регіонах, 
залежить від харчових звичок, віку, статі і т.д.

Пробуючи зрозуміти патологію, інду-
ковану мікробіотою, можна виділити кілька 
основних механізмів: збільшене накопичен-
ня енергії, зміни регуляції метаболізму жир-
них кислот, особливо бутирату, жовчних 
кислот, ліпополісахаридів, ГАМК, вплив на 
ендогенну каннабіоїдну систему і toll-подібні 
рецептори та «метаболічна ендотоксемія».

Варто зазначити, що в найближчі декілька 
років, дуже імовірно, будуть відкриті додаткові 
механізми взаємодії, а також, що більшість 
цих патофізіологічних концепцій базуються 
на дослідженнях, з використанням тварин-
них моделей. Крім того, хоч було виявлено 
багато мікроорганізмів, які мають позитивний 
і протективний ефект на метаболізм людини, 
однак безліч мікроорганізмів, та їх властивос-
тей, залишаються невивченими чи навіть не-
відомими нам зараз. Пробіотики вважаються 
цілком безпечними, але не можна втрачати 
пильність –  при профілактиці антибіотик-
асоційованої діареї та лікуванні рекурентної 
Clostridium diffi  cile асоційованої діареї викорис-
товуючи Saccharomyces boulardii/Saccharomyces 
cerevisiae були зареєстровані випадки фунгемій 
з летальним наслідком у важкохворих чи іму-
носупресованих пацієнтів [34]. Ще однією про-
блемою є фокус виключно на бактеріальному 
компоненті мікробіоти, нехтуючи іншими її 
складовими. Наприклад, при ЦД 1 типу велике 
значення мають віруси, зокрема віруси Коксакі, 
які здатні атакувати бета-клітини; обговорю-
ється роль також ротавірусу і вірусу краснухи 
в етіології ЦД 1 типу [35].

Для глибшого вивчення питання мікро-
біоти потрібен ряд рандомізованих, пла-
цебо-контрольованих досліджень, де буде 
враховано та систематизовано та інфор-
мацію щодо харчування, статі, способу на-
родження, географічних факторів, прийму 
медикаментів. Це могло б також визначити 
групи пацієнтів, яким потрібна або не по-
трібна буде терапія. Важливими залишають-
ся питання профілю донора і реципієнта при 
процедурі фекальної трансплантації мікро-
біоти, бо з достатньо обмеженими знаннями 
про властивості її компонентів така терапія 
одного захворювання може призвести до 
виникнення іншого [36].
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Мікробіота та ендокринно-метаболічні 
захворювання
Боровець М. О., Урбанович А. М.

Станом на сьогодні близько 30 % глобальної популя-
ції мають надвагу чи ожиріння, що практично у два з 
половиною рази перевищує кількість дітей та дорос-
лих, які недоїдають. Якщо поширеність ожиріння 
продовжить зростати з тим же темпом, близько 
половини дорослого населення Землі страждати від 
ожиріння станом на 2030 рік. Мікробіота кишеч-
ника, залежно від її складу, може як стимулювати 
виникнення захворювань, так і мати протективний 
ефект. Пробуючи зрозуміти патологію, індуковану 
мікробіотою, в статті розглядаються кілька осно-
вних механізмів: збільшене накопичення енергії, 
зміни регуляції метаболізму жирних кислот, осо-
бливо бутирату, жовчних кислот, ліпополісахаридів, 
ГАМК, вплив на ендогенну каннабіоїдну систему і 
toll-подібні рецептори та «метаболічна ендотоксе-
мія». В даній статті ми розглядаємо розлади, тим чи 
іншим чином пов’язані із метаболічним синдромом 
та інсулінорезистентністю, особливу увагу приді-
ляючи ожирінню та цукровому діабету.

Ключові слова: мікробіота кишечника,  ендо-
кринно-метаболічні захворювання, надвага, 
ожиріння.

Microbiota and endocrine-metabolic 
diseases
Borovets M. O., Urbanovych A. M.

As of today, about 30% of the global population 
is overweight or obese, which is almost two and a 
half times the number of children and adults who 
are malnourished. If the prevalence of obesity will 
continue to grow at the same rate, about half of the 
adult population of the Earth will suffer from obesity 
by 2030. The intestinal microbiota, depending on 
its composition, can both stimulate the occurrence 
of diseases and have a protective effect. Trying to 
understand pathology, Hindu-forged by microbiota, 
the article considers several main mechanisms: 
increased energy accumulation, changes in the 
regulation of the metabolism of fatty acids, especially 
butyrate, bile acids, lipopolysaccharides, GABA, the 
effect on the endogenous cannabinoid system and 
toll-like receptors and "metabolic endotoxemia". 
In this article, we consider disorders, in one way or 
another associated with metabolic syndrome and 
insulin resistance, with particular attention paid to 
obesity and diabetes.

Keywords: intestinal microbiota, endocrine-
metabolic diseases, overweight, obesity.
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