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Обкладинка другого номеру журналу 
Діабет Ожиріння Метаболічнии Синдром 
присвячена перемозі України у віині з 
росією, початку нового часу, миру, світла, 
спокою, вірі та надії.





Дорогі колеги!

Як ми вирішили в перший день війни, 
ми працюємо і кожен з нас робить, що 
потрібно на своєму місці.

Ми пропонуємо Вам новий номер 
нашого журналу. Мені здається, що ма-
теріали, представлені в цьому номері, 
можуть бути Вам корисними та ціка-
вими, причому саме в цей час. Напри-
клад, нам часто доводиться вирішувати 
питання, як замінити цукрознижувальні 

препарати або глюкометри. У цьому 
плані я впевнений, що огляд можли-
востей усіх сучасних глюкометрів, від-
мінно представлений Іриною Власенко, 
буде Вам цікавим.

Як завжди, ми також публікуємо 
статті історичного та загальномедич-
ного напряму, що, як ми сподіваємося, 
дозволить Вам дещо «переключитися» 
і відволіктися.

Щиро Ваш,
Борис Маньковський

Київ, Україна
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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 Еиджвол, Г’юго Е. Катус,  
Мортен Грунтвіг, Джон Г.Ф. Кліланд, Ендрю Л. Кларк,  
Ханна Фрьоліх, Лутц Франкенштаин

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

Тобіас Тагер, Г’юго Е. Катус, Ханна Фрьоліх,  
Лутц Франкенштайн
Відділення кардіології, ангіології і пульмології, 
клінічна лікарня Гейдельбергського університету, 
Нойенхаймерфельд 410, 69120 м. Гейдельберг, 
Німеччина

Дан Атар, Стефан Ейджвол
Відділення кардіології, клінічна лікарня університету 
Осло, Уллевол; 
Інститут клінічних наук, Університет Осло,  
м. Осло, Норвегія
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Нові дослідження

Інгібітори натріизалежного котранспорте
ра глюкози 2 типу (іНЗКТГ2) — це новии 
клас пероральних цукрознижуючих засобів 
(ПЦЗ) із помірним впливом на глікемічнии 
контроль та низьким ризиком виникнення 
гіпоглікемії і набору ваги [1, 2]. Згідно з до
ступними на сьогодні доказами, іНЗКТГ2 
сприяють поліпшенню серцевосудинних 
кінцевих точок, включаючи смертність з усіх 
причин, серцевосудинну смертність, серце
ву недостатність (СН) та атеросклеротичні 
макроваскулярні події [3]. Однак у різних 
дослідженнях спостерігався варіабельнии 
ступінь зниження серцевосудинного 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 необхіднии розмір вибірки 
і пов'язані з цим витрати, порівняльне до
слідження іНЗКТГ2 може бути ніколи не 
буде проведено. Тому ми провели мережевии 
метааналіз (ММА) рандомізованих контр
ольованих досліджень з метою комплексно
го порівняння серцевосудинних 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 поміркованіи 
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 зареєстровании за кінце
вим реєстраціиним ідентифікаціиним 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 
здіиснювався в електронних базах даних 
(PubMed, Кокранівськии центральнии ре
єстр контрольованих досліджень) та на 
вебсаитах (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.

Мортен Грунтвіг 
Медичний відділ, Ліллехаммерське відділення 
Госпітального фонду Іннландет, Ліллехаммер, 
Норвегія

Ендрю Л. Кларк 
Лікарня Касл Хілл університету Халл, Коттінгем, 
Велика Британія

Джон Г.Ф. Кліланд 
Національний інститут кардіології та 
пульмонології, Королівські лікарні Ройал Бромптон і 
Харфілд, Королівський коледж, Лондон; 
Центр біостатистики та клінічних досліджень 
Робертсона, Глазго, Велика Британія
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Дизайн дослідження 
Включалися проспективні рандомізовані 
контрольовані дослідження з паралельними 
групами (усі кінцеві точки) або з перехрес
ним дизаином (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 
щонаименш 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 щонаименш 24 
тижнів. Довільнии ліміт у 24 тижні був обра
нии, щоб потенціина 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 Європеиською 
агенцією з лікарських засобів.

Препарати порівняння
Плацебо або стандартне лікування.

Наслідки
Основним наслідком була смертність з усіх 
причин. Вторинні наслідки включали серце
восудинну 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 третіи дослідник. Для кожного 
включеного дослідження здіиснювалося вилу
чення інформації щодо дизаину дослідження, 
характеристик пацієнтів, втручань та наслідків. 

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

Статистичний аналіз

Цеи ММА здіиснювався за допомогою про
грамного забезпечення Stata версії 15.0 
(StataCorp, КоледжСтеишен, Техас, США) 
з використанням сімеиства 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 щонаименш 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 рекомендаціи 
(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 наивищому або в одно
му з вищих рангів; чим ближче значення 
SUCRA до 0, тим більша вірогідність того, 
що препарат знаходиться у наинижчому або 
одному з нижчих рангів [20]. Для перевірки 
публікаціиного зміщення був побудовании 
воронкоподібнии графік [14]. Узгодженість 
результатів оцінювали у кожніи петлі шля
хом розрахунку фактора неузгодженості та 
статистичної значущості, що визначалася за 
допомогою Zтесту [16, 21].

Для досліджень, що включали осно
внии період і додатковии 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 подвіи
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 серцевосудинних 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 активнии препарат 
(= комбінована терапія). Усі рзначення 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 вебсаиті www.
clinicaltrials.gov. Інформація про дизаин і 
результати досліджень була отримана з www.
clinicaltrials.gov. Блоксхема 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. 1ас. Усі 
дослідження, крім одного, були багатоцентро
вими, і середня тривалість лікування протя
гом основного періоду досліджень становила 
40 тижнів. П'ятнадцять досліджень включали 
основнии період і додатковии період, під час 
якого подвіина сліпа терапія продовжувалася 
без змін. Середня тривалість дослідження, 
включаючи додатковии 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 вихіднии рівень HbA1c варію
вався від 7,2 до 9,3 %. У більшості пацієнтів 
була збережена функція нирок. Поширеність 
серцевосудинних захворювань була пред
ставлена в 15 дослідженнях і варіювалася 
від 26,1 % до 100 %, загалом 26 360 пацієнтів 
мали серцевосудинні 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

Загальнии ризик систематичної помилки 
був низьким. Що стосується окремих пунк
тів оцінки ризику систематичної помилки 
(електроннии 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 серцевосудинну 
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 BristolMyers Squibb, AstraZeneca Дапагліфлозин Плацебо 80 546 24 н/д

Bailey [23] н/д 2012 BristolMyers 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 BristolMyers 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 BristolMyers Squibb, AstraZeneca Дапагліфлозин Плацебо 141 922 24 28

DagogoJack [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 BristolMyers 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 BristolMyers Squibb, AstraZeneca Дапагліфлозин Метформін 105 598 [404] 24 н/д

Henry [42] NCT00859898 2012 BristolMyers 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 BristolMyers Squibb, AstraZeneca Дапагліфлозин Плацебо 88 451 24 24

Ji [47] NCT01095653 2014 BristolMyers 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 BristolMyers Squibb, AstraZeneca Дапагліфлозин Плацебо 27 261 24 н/д

Kohan [50] NCT00663260 2014 BristolMyers Squibb, AstraZeneca Дапагліфлозин Плацебо 111 252 24 70

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

LavalleGonzalez 
[53] NCT01106677 2013 Janssen Research & Development, 

LLC Канагліфлозин Плацебо 169 1284 26 н/д

Leiter [54] NCT01042977 2014 BristolMyers 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 BristolMyers 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 BristolMyers Squibb, AstraZeneca Дапагліфлозин Плацебо 46 218 24 н/д

MüllerWieland 
[59] NCT02471404 2018 AstraZeneca Дапагліфлозин Глімепірид 194 939 [627] 52 н/д

Nauck [60] NCT00660907 2011 BristolMyers 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 BristolMyers Squibb, AstraZeneca Дапагліфлозин Плацебо 105 420 48 н/д

Rosenstock [71] NCTO 1606007 2015 BristolMyers 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 BristolMyers 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 BristolMyers 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 BristolMyers 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 BristolMyers 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 активнии контрольнии препарат, було змі
нено лікування. Тому в аналізах розглядався тільки основнии 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 форестдіаграму 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. 
Скориговании з урахуванням порівнянь во
ронкоподібнии графік для смертності з усіх 
причин (електроннии Рис. 3) був симетрич
ним, що свідчить про відсутність ефекту ма
лих досліджень та публікаціиного зміщення.

Наслідки

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

Смертність з усіх причин

Графік прогностичного інтервалу, що уза
гальнює відносні середні ефекти разом із 
впливом неоднорідності на відповіднии до
вірчии інтервал (= прогностичнии інтервал) 
кожного (мережевого) порівняння, показано 
на Рис. 2. Канагліфлозин, дапагліфлозин та 
емпагліфлозин чинили позитивнии 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 будьякої 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 (електроннии 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 серцевосудинну смертність у по
рівнянні з плацебо. Жодне інше пряме по
рівняння будьякої 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 
(електроннии 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 відмінностеи 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 
будьякі 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
ннии Рис. 12, 13 та 14) або при обмеженні ана
лізу пацієнтами, включеними до дослідження 
серцевосудинних наслідків (n = 38 719; елек
тронні Рис. 15, 16 та 17). Оскільки не було вияв
лено жодного дослідження з високим ризиком 
систематичної помилки, відповіднии аналіз 
чутливості був недоцільнии. 

Обговорення

ІНЗКТГ2 належать до класу ПЦЗ, що чи
нять сприятливии вплив на серцевосу
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 форестдіаграму 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 спільнии препарат порівняння) доказів 
дозволяє провести порівняння, котрі інак
ше не піддаються традиціиному (сукупно
му) аналізу, разом з підвищенням точності 
оцінок. Таким чином, цеи аналіз є першим 
аналізом, якии дозволив отримати докази 
порівнянних серцевосудинних ефектів 
різних іНЗКТГ2 у пацієнтів із ЦД 2 типу.

У комплексному аналізі маиже 75 тисяч 
пацієнтів із 64 досліджень було визначено, що 
в тои 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 серцевосудинної 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 наикращии, і 0, коли препарат 
однозначно наигіршии [19]. 

Переваги емпагліфлозину у відношенні 
смертності відповідають результатам чоти
рьох нещодавно опублікованих масштаб
них плацебоконтрольованих досліджень 
серцевосудинних результатів, оскільки на 

Рис. 4. Графік прогностичного інтервалу для загострення серцевої недостатності
Примітки: графік прогностичного інтервалу являє собою форестдіаграму 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
діи 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 тои же час, вплив дапагліф
лозину на виживаність був неитральним у 
17 160 пацієнтів, включених у дослідження 
DECLARETIMI 58 [5]. Аналогічним чином, 
канагліфлозин не впливав на загальну ви
живаність або серцевосудинну 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 дизаину досліджень 
або фактичні відмінності між препара
тами. Хоча молекули дапагліфлозину та 
канагліфлозину дуже подібні до молекул 
емпагліфлозину, незначні відмінності у 
молекулярніи 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 
спільнии 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 подібнии вплив на рівень глюкози 
в крові, масу тіла та артеріальнии тиск, 
котрі є имовірними 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 серцевосудинним захворюванням у 
дослідженні EMPAREGOUTCOME була 
значно вищою, ніж в інших досліджен
нях. Показник смертності у групі плацебо 
дослідження EMPAREGOUTCOME був 
вищим, ніж в інших дослідженнях впливу 
іНЗКТГ2 на серцевосудинні 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 DECLARETIMI 
58 могло призвести до обмеження сприят
ливого впливу на смертність [91].

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

Поточнии ММА показав чітке знижен
ня подіи СН при застосуванні канагліфло
зину, дапагліфлозину та емпагліфлозину 
без значних відмінностеи між окремими 
іНЗКТГ2. Знову ж таки, ці результати голо
вним чином обумовлені чотирма масштаб
ними дослідженнями серцевосудинних 
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
цевосудинного 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]. Натріиурез [96], системне зни
ження артеріального тиску [97], модифіка
ція інтраренальної ренінангіотензинової 
вісі  [98] та зменшення ригідності артеріи 
[99] разом можуть сприяти захисту, що 
забезпечується терапією [94]. Ці ефек
ти були зареєстровані при застосуванні 
усіх іНЗКТГ2, що відповідає порівняльніи 
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 відмінностеи 
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
тидази4 [100, 101]. Однак у метааналізах 
порівнювалися класи препаратів, тоді як 
у цьому ММА порівнюються окремі пре
парати класу. З огляду на низьку кількість 
подіи, включених до кожного аналізу, слід 
з обережністю підходити до інтерпретації 
порівняння окремих іНЗКТГ2 з іншими 
активними препаратами.

Обмеження

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

Поперше, більшість досліджень у 
цьому ММА включали відносно невелику 
кількість пацієнтів, причому на чотири 
дослідження припала маиже половина до
сліджуваної популяції.

Подруге, 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.

Потретє, більшість включених досліджень 
не була призначена для вивчення серцевосу

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 серцевосудинними 
наслідками.

Почетверте, вихіднии серцевосудин
нии ризик — якщо він взагалі був пред
ставлении — суттєво відрізнявся в різних 
дослідженнях, при цьому в дослідженнях 
емпагліфлозину було значно більше паці
єнтів із діагностованим атеросклеротич
ним серцевосудинним захворюванням. 
Оскільки пацієнти з високим серцевосу
динним ризиком можуть отримати більше 
користі від терапії іНЗКТГ2, відмінності 
між популяціями учасників випробувань 
могли призвести до викривлення резуль
татів. Окрім того, відмінності у фоновіи 
цукрознижуючіи та/або серцевосудинніи 
терапії могли вплинути на кількість серце
восудинних кінцевих точок.

Поп'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 серцевосудинної 
смертності. Через низьку кількість подіи, за
реєстрованих у ході випробувань ертугліф
лозину, на підставі аналізу ертугліфлозину не 
можна зробити об’єктивних висновків щодо 
серцевосудинних 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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Перехід з інсуліну НПХ  
на інсулін гларгін 300 Од/мл покращує 
глікемічний контроль і знижує ризик 
гіпоглікемії: результати багатоцентрового 
проспективного спостережного дослідження

B. Wolnik, D. Wiza, T. Szczepanik, A. Syta, T. Klupa

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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 Гданський медичний університет, кафедра 
гіпертонії і діабетології, Гданськ, Польща
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Вступ

Цукровии 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 и 
врівноважити зниження глікозильованого ге
моглобіну (HbA1c) з потенціиним 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 потенціиних 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 неитрального 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 и більшу тривалість дії, додатково 
знижує ризик гіпоглікемії [10, 11]. Проте в 
жодному дослідженні не оцінювалася ефек
тивність базальних інсулінів другого по
коління в реальніи практиці у пацієнтів, які 
переишли з НПХ на базальнии людськии 

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 (Gla300) в учасників з ЦД 2 типу, які 
раніше отримували терапію інсуліном НПХ 
в центрах лікування цукрового діабету в 
Польщі. Клінічна ефективність визначалася 
як відсоток учасників зі зниженням HbA1c ≥ 
0,5 % через 6 місяців після переходу на Gla
300. Вторинні цілі включали оцінку зміни 
рівня HbA1c порівняно з вихідним рівнем 
через 3 і 6 місяців, відсоток учасників, які 
досягли індивідуально визначених цільових 
показників HbA1c, рівень глюкози в крові 
натщесерце, середнє значення показника са
моконтролю рівня глюкози в крові (СКРГК) 
за сімома пунктами, дозу інсуліну і масу тіла. 
Безпеку також оцінювали як вторинну кін
цеву точку за відсотком учасників з ≥ 1 поді
єю і числом гіпоглікемічних подіи за катего
ріями: з клінічними проявами, підтверджені 
з клінічними проявами (якщо рівень глюко
зи в крові ≤ 3,9 ммоль/л (70 мг/дл)), тяжкого 
ступеня (тобто вимагали допомоги інших 
із введенням вуглеводів або глюкагону чи 
застосування інших коригувальних діи), 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.

У кожному центрі до дослідження вклю

Т. Щепанік (T. Szczepanik)
Лікарня ім. Старкевича, Онкологічний диспансер 
Заглембє, Домброва-Гурнича, Польща
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чали послідовних пацієнтів, які відповідали 
критеріям участі, доти, доки не було досяг
нуто цільової кількості учасників 500 осіб.

Реєстрацію проводили відповідно до 
принципів, встановлених 18ю 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 будьяким 
застосовним керівним принципам. Спонсор 
(«СанофіАвентіс 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
Переишли на іншии 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 Gla300 з 
інсуліну НПХ у складі наступних режимів 
лікування: базальні + пероральні протиді
абетичні засоби (ППДЗ), базальні/болюсні 
засоби (болюснии зі звичаиним людським 
інсуліном або аналогом), або готова суміш 
звичаиних людських інсулінів (що містять 
НПХ як базальнии компонент). Попереднє 
лікування інсуліном НПХ мало тривати не 
менше 6 місяців з використанням режимів 
базального, базального/болюсного або го
тової суміші звичаиних людських інсулінів. 
Попереднє лікування інсуліном НПХ мало 
тривати не менше 6 місяців. Пацієнти також 
повинні були проити 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 1го 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, 
артерільнии 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, якии призвів до призначення інсуліну, 
попереднім лікуванням ППДЗ и інсуліном 
до початку терапії Gla300 (включно із типом 
режиму: базальнии, базальнии/болюснии 
або суміш інсулінів) і поточним лікуван
ням, призначеним після переходу на інсулін 
Gla300, 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 тои же 
період часу були оцінені зміни параметрів 
ефективності, включно з HbA1c и 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 4тижневих 
періодів до початку Gla300 і під час оцінки 
через 3 і 6 місяців. Протягом 6місячного 
періоду спостереження також були зібрані 
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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

Артеріальнии 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 (%)

Базальнии 130 (28)

Базальноболюснии 331 (70)

Готова суміш звичаиних людських інсулінів 8 (2)

Примітки:  * — Могли реєструватися кілька варіантів. ІМТ — індекс маси тіла; НПХ — неитральнии протамін Ха
гедорна; СВ — стандартне відхилення; СКРГК — самоконтроль рівня глюкози в крові; ЦД — цукровии 
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 натріиглюкозного котранспортера 2го типу (6,6 %), 
інгібітори альфаглюкозидази (2,3 %), інгібітори дипептидилпептидази4 (1,5 %), тіазолідиндіони (0,9 %) и агоністи 
рецепторів глюкагоноподібного пептиду1 (0,2 %).

Нові дослідження
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дані про всі небажані явища (НЯ) і сериозні 
небажані явища (СНЯ), включно з оцінкою 
ступеня тяжкості, зв'язку з лікуванням Gla
300 і результатами.

Статистичний аналіз
Статистичнии 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 відмінностеи у значеннях між вихідним 
рівнем і через 3 и 6 місяців був застосовании 
парнии двобічнии tкритеріи Стьюдента. Для 
непараметричних змінних використовувався 
критеріи хіквадрат.

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 6місячне спостереження під час 
лікування Gla300. 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 6місячне подальше спостере
ження, представлені в таблиці 2.

HbA1c, глікемія натщесерце і щоденнии 
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 надании 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 Gla300 через неконтрольо
вании 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.

Такии покращении контроль глікемії до
сягався лише при помірному підвищенні доз 
як Gla300, так і інсулінів короткої дії про
тягом 6місячного 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 4тижневим 
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 прямии 
перехід з інсуліну НПХ на Gla300, принаи
мні, у підгрупи учасників, було проспек
тивне спостережне багатоцентрове дослід
ження, що проводили Seufert та співавт. 

Перехід з інсуліну НПХ на інсулін гларгін 300 Од/мл    B. Wolnik, D. Wiza et all
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[12]. Пацієнти були переведені з поточного 
базального інсуліну на Gla300 через недо
статніи 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. Наивище досягнення комбі
нованої цілі спостерігали у пацієнтів, які 
переишли з інсуліну детемір (63,5 %) або 
інсуліну НПХ (59,0 %). Знизилася частота 
гіпоглікемії, особливо нічних епізодів, в 
тои час як відбулися лише незначні змі
ни у масі тіла. Доза Gla300 збільшилася 
з 0,30  Од/кг/добу на вихідному рівні до 
0,36 Од/кг/добу на 12му 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 базальнии 
інсулін (у комбінації з пероральними за
собами), тоді як в наше дослідження та
кож включалися пацієнти, які отримували 
базальнии і прандіальнии 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 ін
сулін гларгін 300 з інших базальних інсу
лінів на клінічні результати у пацієнтів з 
ЦД 2 типу [13]. Це було ретроспективне 
спостережне дослідження з використан
ням даних карток пацієнтів, отриманих 
в результаті опитування лікарів, частина 
якого стосувалася переходу на лікуван
ня Gla300 з лікування іншим базальним 

інсуліном. Добова доза базального інсу
ліну була значно нижчою після переходу 
на лікування Gla300 з лікування іншим 
базальним інсуліном (0,73 Од/кг у порів
нянні з 0,58 Од/кг). Середніи рівень HbA1c 
був значно нижчим після переходу, ніж до 
нього (–0,95 процентних пунктів). Частота 
гіпоглікемічних подіи на пацієнторік була 
значно нижчою (відноснии ризик 0,17). 
На жаль, досліджувана група була дуже 
неоднорідною за етнічною приналежністю, 
способом лікування та використовуваним 
базальним інсуліном. Порівняння з нашим 
дослідженням не має особливого сенсу, 
оскільки пацієнти, які переишли на гларгін 
300 з інсуліну НПХ, не були включені до 
аналізу. Крім того, популяція дослідження 
характеризувалася значно вищим ІМТ по
рівняно з нашою.

Протягом 6місячного періоду спостере
ження спостерігалося помірне підвищення 
доз як Gla300, 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 Gla300 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 Gla300. 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 важкии сту
пінь, 25 НЯ були середньої тяжкості та 8 НА 
мали легкии ступінь. Одне СНЯ призвело до 
смерті через гостру судинну недостатність. 
Іншии 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'язании із введенням Gla300.

Обговорення

Це дослідження спрямоване на оцінку 
ефективності переходу з базального інсу

ліну НПХ на Gla300 в реальніи практиці 
у пацієнтів з ЦД 2 типу. Наскільки нам 
відомо, це перше велике проспективне 
спостережне дослідження, присвячене ціи 
проблемі. Ми виявили, що перехід з інсу
ліну НПХ на Gla300 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

Gla300 26 (11) 29 (12) 31 (13)

Інсулін короткої дії 
(звичаинии людськии 

або аналог)
44 (22) 47 (23) 48 (25)

Усього 61 (32) 67 (34) 69 (35)

Примітки:  Gla300 — 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 и 6 місяців. Сіра лінія: значення HbA1c 
на вихідному рівні, через 3 місяці и 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 альфаглюкозидази 13 (2,8) 11 (2,3) 9 (1,9) 10 (2,1)

Інгібітори ДПП4 12 (2,6) 7 (1,5) 4 (0,9) 4 (0,9)

Інгібітори SGLT2 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 GLP1 1 (0,2) 1 (0,2) 1 (0,2) 0

Примітки:  DPP4 — дипептидилпептидаза4; GLP1 — глюкагоноподібнии пептид1; ППДЗ — пероральнии проти
діабетичнии засіб; SGLT2 — натріиглюкознии котранспортер 2го 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 6місячне 
проспективне багатоцентрове неінтервенціи
не спостережне непорівняльне дослідження, 
що оцінювало ефективність Gla300 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 тои час як загальна доза інсуліну помірно 
збільшилася на 9 %, що було повністю результа
том підвищенням дози Gla300. 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 6го 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 кожніи 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 (критеріи хіквадрат).
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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 (tкритеріи).

Наприклад, EDITION 1 було багатоцен
тровим відкритим дослідженням в пара
лельних групах за участю пацієнтів з ЦД 
2 типу, які отримували поточну базальну 
терапію інсуліном гларгіном 100 Од/мл або 
інсуліном НПХ разом з інсулінами під час 
їжі [16]. Учасники були рандомізовані в 
групи ін'єкціи Gla300 або інсуліну гларгіну 
100 Од/мл один раз на добу. Наприкінці пе
ріоду спостереження зниження HbA1c було 
еквівалентним між режимами, але менша 
кількість учасників повідомили про одне або 
декілька підтверджених або тяжких нічних 
гіпоглікемічних явищ між 9м тижнем і 6м 
місяцем прииому Gla300. Однак, на відміну 
від нашого дослідження, добова доза ба
зального інсуліну в дослідженні EDITION 
1 збільшилася з 0,67 Од/кг/добу до 0,97 Од/
кг/добу через 6 місяців. Дози інсуліну під 
час прииому 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 добору 
доз в дослідженні EDITION 1 порівняно з 
більш гнучким підходом до поступового до
бору доз, приинятим в реальніи практиці. 
Однак глікемічнии контроль в кінці нашого 
дослідження (середніи рівень HbA1c: 8,17 %) 
аж ніяк не був оптимальним, і для досягнен
ня терапевтичних цілеи знадобилися б ще 

більш високі дози Gla300. Іншими фактора
ми, що потенціино сприяють відмінностям 
в дозі інсуліну і результатах щодо маси тіла 
між EDITION 1 і цим дослідженням, є значно 
вищии ІМТ (36,6 проти 32,5 кг/м2 відповідно) 
і значно вища загальна 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 звичаині та передові аналітичні 
підходи для моделювання, прогнозування 
та порівняння частоти гіпоглікемії у паці
єнтів з ЦД 2 типу, які отримували Gla300 
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 Gla300 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 
переишли з базального інсуліну. Як і в нашо
му дослідженні, цеи аналіз показав зниження 
ризику гіпоглікемії при застосуванні Gla300, 
але більш детальні порівняння неможливі 
через відмінності в дизаині 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 несупер
ечливі результати щодо ризику гіпоглікемії, 
але відмінні результати щодо HbA1c. У нещо
давньому мережевому метааналізі Freemantle 
та співавт. встановили, що в порівнянні з 
інсуліном НПХ Gla300 забезпечував порів
нянну зміну рівня HbA1c і маси тіла при зна
чно більш низькіи частоті нічної гіпоглікемії 
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(відношення ризиків: 0,18; 95 % довірчии ін
тервал: від 0,05 до 0,55) [15]. Вплив на ризик 
гіпоглікемії відповідав нашим висновкам. 
Відсутність впливу на HbA1c можна пояс
нити включенням в мережевии метааналіз 
тільки рандомізованих контрольованих до
сліджень, більшість з яких проводилося за 
дизаином «коригування до цільової величи
ни». Навпаки, це дослідження ґрунтувалося 
на використанні двох послідовних методів 
лікування.

Важко безпосередньо порівнювати наші 
дані з даними попередніх досліджень ефек
тивності та безпеки Gla300, оскільки в біль
шості попередніх звітів цеи засіб порівню
вався з інсуліном гларгіном 100 Од/мл або 
іншими аналогами інсуліну. Однак, незва
жаючи на відмінності в дизаині 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 Gla300 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 Gla300, що частково розглядається в на
шому дослідженні.

Висновки

Це велике проспективне спостережне дослі
дження показує, що прямии перехід з інсулі
ну НПХ на Gla300 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. Gla300 — безпечнии 
і ефективнии 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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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 
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ролю глікемії. Відомі дослідження DCCT та 
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нейропатичних уражень — на 60 % [2, 3].
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-
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-
ті, так і в Україні. Ще й досі незадовільний  
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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, 
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ристання сформульовано принципи вибору глюкометрів для різних категорій хворих, що допоможуть 
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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 
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щення глікемічного контролю [12].
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половини відсотку від обсягу реалізації всіх 
діагностичних приладів і засобів в грошово-
му вимірі [14].
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Bridge очікується зростання ринку глю-
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У 1960-х роках Clark та Lyons представив 
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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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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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№ 
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-
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Рис. 1. Сегментація глюкометрів (шт.) за країною 

у 2022 р.
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Огляди

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).

Корисна аналітика



44 25

Огляди

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-
стрій для проколювання пальця, що зазви-
чай входить у комплект із глюкометром. 
Майже всі пристрої для проколювання ство-
рені за однаковим принципом. Всі пристрої 
для проколювання мають регулятор глибини 
проколу. Товщина голки в ланцеті становить 
від 28 G до 33 G. Не принципово, який при-
стрій використовувати. 

Таким чином, враховуючи значний 
асортимент глюкометрів, особливості їх за-
стосування та додаткові функції, нерідко 
у пацієнта виникають складнощі при його 
виборі, щоб повною мірою задовольнити 
індивідуальні потреби.

Принцип вибору глюкометрів

Точний і якісний прилад для самоконтролю 
рекомендовано купувати в аптечному закла-
ді або спеціалізованому магазині. В аптеці 
фармацевтичний працівник надасть фахову 
консультацію як використовувати прилад 
тощо. Є можливість перевірити комплек-
тацію та отримати детальну консультацію 
щодо використання приладу. Сьогодні мож-
ливо придбати глюкометр через інтернет, 
але це несе ризики, оскільки перевірити такі 
прилади попередньо немає можливості. 

Корисна аналітика
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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)
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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)
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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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– 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.

Корисна аналітика
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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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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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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  

Корисна аналітика
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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. Прочитаите наступ
нии розділ, перш ніж виконувати вимір у крові, 
взятіи 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 хвории; 
якщо пацієнту здається, що у нього низькии 
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 иого за

вантаження (висвітлення спеціальної по
значки на дисплеї).

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

3.  Вставити у відповіднии роз’єм (гніздо) 
нову тестсмужку. Необхідно звернути 
увагу, що в деяких приладах може знадо
битися введення спеціального коду авто
ризації тестсмужки.

4.   Зробити прокол на шкірі та нанести кра
плю крові, що виступила, на відповідне 
місце тестсмужки глюкометра. Прокол 
наикраще проводити на пальці, тому що 
саме в ціи частині тіла наибільша концен
трація глюкози.

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

смужками відразу після вилучення з нього 
тестсмужки, щоб захистити тестсмужки 
від вологи.

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

8.   Після вимірювання використану голку 
(ланцет) і тестсмужку утилізувати.

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

зазначеному в інструкції (температура, 
вологість).

–  Неправильне зберігання або пошкодження 
тестсмужок.

–  Термін придатності тестсмужок закінчився.
–  Неправильне кодування (якщо це потрібно)
–  Неправильнии забір крові.
–  Стан глюкометру (пошкоджении, забруд

нении).

Висновки 

Таким чином, проведено багатогранне 
маркетингове дослідження глюкометрів, 
тестсмужок 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 європеиських 
країнах (Швеицарія, Німеччина, Австрія, 
Угорщина, Великобританія). При чому, 
більшість виробництв розташовано фак
тично в країнах Азії (Південна Корея, Таи
вань, Китаи). Встановлено, що широкии 
асортимент, особливості застосування, 
додаткові функції та  комплектація глю
кометрів надає можливість хворим на ЦД 
обрати необхіднии прилад для самокон
тролю, якии  повною мірою задовольнить 
иого потреби та вимоги. Знання особли
востеи 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, якіи би відповідав 
иого індивідуальним потребам.

Глюкометри у самоконтролі хворих на цукровии діабет в Україні     І. О. Власенко, Л. Л. Давтян
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Когнітивні розлади при діабеті
Маньковськии Б. М.

Уривок з книги Б. М. Маньковського «Діабетична нейропатія: від голови до кінчиків пальців»

Вільям Утермолен (William Utermohlen), США. Автопортрети, 1967−2000 рр.

Художнику поставили діагноз хвороби Альцгеймера у 1995 році. Своїми картинами Вільям Утермолен 
хотів продемонструвати, як змінюється свідомість людини через прогресування хвороби Альцгеймера.

Діабетична неиропатія: від голови до кінчиків пальців    Б. М. Маньковськии
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Упродовж багатьох років серед лікарів 
домінувала думка, що цукровии діабет 

вражає тільки периферичні відділи нервової 
системи — соматичні і вегетативні нервові 
волокна — спричиняючи розвиток відпо
відної клінічної симптоматики. Водночас 
вважалося, що зміни з боку головного мозку 
могли розвиватися тільки внаслідок прогре
сування атеросклеротичного ураження су
дин мозку, гострих або хронічних порушень 
церебрального кровообігу або на тлі частих 
і важких гіпоглікемічних станів. Однак дані 
великих епідеміологічних, клінічних та ін
струментальних досліджень останніх років 
переконливо свідчать про те, що головнии 
мозок являє собою органмішень для розви
тку ускладнень цукрового діабету, так само 
як периферична нервова система та інші 
органи і системи організму людини.

Уявлення про певну «інтактність» го
ловного мозку при цукровому діабеті були 
зумовлені, на наш погляд, низкою чинників. 
Клінічні прояви цього ускладнення зазвичаи 
розмиті и не такі маніфестні, як, наприклад, 
прояви периферичної неиропатії. У рутинніи 
клінічніи практиці зазвичаи не проводять 
спеціальних обстежень задля оцінки ког
нітивної сфери і психоемоціиного статусу 
пацієнта, бо в таких обстеженнях і справ
ді зазвичаи немає клінічної потреби, так 
само як і в застосуванні спеціальних мето
дів обстеження, якот магнітнорезонансна 
томографія або спектроскопія. Є підстави 
вважати, що лікарі и дослідники раніше не 
вважали актуальним вивчення морфофунк
ціональних особливостеи головного мозку 
ще и тому, що головнии мозок не належить 
до інсулінчутливих органів, а транспорт 
глюкози в мозок через гематоенцефалічнии 
бар’єр відбувається шляхом так званої «по
легшеної дифузії», тобто завдяки градієнту 
концентрації глюкози в крові і мозку за допо
могою спеціальних молекул — транспортерів 
глюкози без безпосередньої участі інсуліну.

Однак нині вже не викликає сумнівів тои 
факт, що ураження головного мозку у паці
єнтів з цукровим діабетом є не тільки досить 
різноманітним за клінічними проявами, а и 
має важливе значення для загального ведення 
таких пацієнтів, зокрема і для обрання адек
ватних і безпечних підходів до призначення 
антигіперглікемічної терапії.

Ураження головного мозку у пацієнтів з 
цукровим діабетом може мати кілька основних 
проявів, якот: когнітивні розлади і деменція; 
порушення настрою і депресія; гострі і хронічні 
порушення церебрального кровообігу.

Сьогодні не викликає сумнівів, що цукро
вии діабет тісно пов’язании з когнітивними 
розладами і підвищеним ризиком розвитку 
деменції. Водночас важливо не тільки підкрес
лити наявність певного причиннонаслідкового 
зв’язку між цукровим діабетом і когнітивними 
розладами (тобто тои факт, що діабет призво
дить до розвитку цих порушень), а и зверну
ти увагу на те, що ці два патологічних стани, 
имовірно, мають низку спільних факторів, що 
сприяють їх розвитку.

За минулі роки проблема когнітивних 
розладів і деменції стала предметом активних 
дискусіи і в науковіи спільноті, і серед лікарів
практиків. Вагомии інтерес до цього питання 
обумовлении передовсім тим, що практично 
в усіх економічно розвинених країнах збіль
шується тривалість життя і, відповідно, від
бувається «постаріння» населення, а отже — 
значно зростає питома вага людеи похилого та 
старечого віку в віковіи структурі населення. 
Внаслідок цього дедалі більшої актуальності 
набувають так звані «хвороби віку», до яких, 
без сумніву, належать і деменція, і цукровии 
діабет 2го типу. Деменція перетворюється на 
глобальну епідемію неінфекціиного характе
ру, цілком співставну за своїм значенням для 
медицини, економіки та суспільства в цілому 
з проблемою цукрового діабету. Щорічно в 
світі діагностують 4,6 мільиона нових випадків 
деменції, на сьогодні понад 45 мільионів лю
деи живе з хворобою Альцгеимера. Кожні 20 
років кількість осіб з деменцією подвоюється, 
а до 2040 року, за прогнозами фахівців, кіль
кість пацієнтів з деменцією в світі становитиме 
81,1 мільиона осіб (Ferri et al., 2005; Thies et al., 
2013). Можливо, ці дані про кількість людеи з 
деменцією на першии погляд не видаються аж 
такими загрозливими, як показники захво
рюваності і поширеності цукрового діабету, 
та слід пам’ятати про те, що деменція — це 
стан, якии призводить до інвалідизації людини 
і практично повної її залежності від сторонньої 
допомоги. За даними 2015 року обумовлені де
менцією економічні витрати в світі становили 
818 мільярдів доларів, і основна частина цих 
коштів припадає не на власне медичні витрати, 
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пов’язані з лікуванням цих пацієнтів, а на со
ціальні чинники (здебільшого на забезпечен
ня догляду) (Livingston et al., 2017). Крім того, 
загальновідомо, що старіння людини як таке 
не тільки підвищує ризик розвитку цукрового 
діабету 2го типу, а и призводить до виражених 
когнітивних порушень, аж до формування клі
нічно значущої деменції.

Говорячи про когнітивні розлади, які мо
жуть розвиватися у пацієнтів з цукровим діабе
том, слід виділити (у міру наростання клінічної 
вираженості когнітивних порушень) так зване 
діабетасоціиоване когнітивне зниження, син
дром помірних когнітивних розладів і демен
цію. Зазвичаи когнітивні порушення зачіпають 
усі або окремі розумові функції, проявляючись 
погіршенням пам’яті, уваги і виконавчої функ
ції. Для деменції характерні виражені розлади 
когнітивної сфери, які призводять до порушен
ня функціонування в повсякденному житті, що, 
власне кажучи, і є основною характеристикою 
цього захворювання. Деменцію, своєю чергою, 
здебільшого поділяють на два типи: хворобу 
Альцгеимера і так звану судинну деменцію, 
часто обумовлену вираженим ураженням су
дин головного мозку і численними та зазвичаи 
клінічно безсимптомними («німими») ішеміч
ними лакунарними інсультами з формуванням 
множинних вогнищ інфаркту в головному моз
ку. Для синдрому помірних когнітивних роз
ладів характерне зниження однієї або декількох 
когнітивних функціи, однак люди з проявами 
цього синдрому здатні доволі адекватно ви
рішувати проблеми, що постають у повсяк
денному житті, і не потребують сторонньої 
допомоги, що, власне, і відрізняє принципово 
цю стадію когнітивних розладів від деменції. 
Водночас цеи синдром можна розглядати як 
стан переддеменції, хоча він не обов’язково 
призводить до розвитку деменції. Розрізняють 
помірні когнітивні розлади з порушенням (ам
нестичну форму) і без порушення пам’яті (не
амнестичну форму). Крім цього, у пацієнтів з 
цукровим діабетом можна відзначати так зване 
когнітивне зниження, тобто деяке погіршення 
однієї або кількох когнітивних функціи, що, 
втім, не досягає такої значущої вираженості, 
яка давала б підстави діагностувати синдром 
помірних когнітивних розладів, не кажучи вже 
про деменцію.

Дані опублікованих за минулі 15–20 ро
ків великих епідеміо логічних і клінічних до

сліджень, проведених у різних країнах світу в 
різних соціальноекономічних середовищах, 
переконливо показують, що ризик розвитку 
деменції у пацієнтів з цукровим діабетом 
є значущо вищим, ніж у осіб аналогічного 
віку, які не хворіють на цукровии діабет. По
казники поширеності деменції у пацієнтів з 
цукровим діабетом дуже високі і, природно, 
істотно зростають у міру збільшення віку па
цієнтів. Так, у Сполучених Штатах Америки 
деменцію реєструють у 16 % пацієнтів з цу
кровим діабетом віком понад 65 років і прак
тично у кожного четвертого пацієнта (24 %) 
віком понад 75 років (Feil et al., 2011 року; 
Thorpe et al., 2012). Така висока поширеність 
деменції у літніх і старих людеи з цукровим 
діабетом аж ніяк не є специфічною тільки 
для США, вона властива всім розвиненим 
країнам. У Франції виражену когнітивну дис
функцію виявлено у 29 % пацієнтів з цукро
вим діабетом віком 75–79 років, а в Великіи 
Британії більше половини людеи з діабетом, 
які живуть у будинках для людеи похилого 
віку, мали різні форми деменції (Bordier et al., 
2014; Gadsby et al., 2011). Таким чином, у міру 
старіння у людини значно підвищується имо
вірність захворіти на цукровии діабет 2го 
типу, деменцію і, зрозуміло, істотно зростає 
ризик коморбідності — поєднання цукрово
го діабету і деменції у одного пацієнта.

Раніше було підраховано, що 6–8 % ви
падків деменції, яка розвивається в похилому 
і старечому віці, обумовлені саме цукровим 
діабетом (Kloppenborg et al., 2008). За іншими 
даними, кожнии 10–15и випадок деменції обу
мовлении цукровим діабетом (Biessels, 2011). 
Природно, з огляду на дедалі більшу кількість 
пацієнтів з цукровим діабетом у світі цеи показ
ник надалі лише зростатиме. У цьому контексті 
великии інтерес становлять нещодавно опу
бліковані результати математичного моделю
вання, в якому було підраховано, що у Великіи 
Британії до 2060 року за умови збільшення 
кількості пацієнтів з цукровим діабетом на 49 % 
кількість нових випадків деменції зросте на 85 
900 (у порівнянні з базовим сценарієм зрос
тання поширеності діабету, якии прогнозує це 
зростання на рівні 26 %) і, навпаки, за значно 
повільнішого зростання поширеності — на 
7 % — кількість нових випадків деменції змен
шиться на 77 000. Ці зміни стануть особливо 
відчутними для суспільства і системи охорони 
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здоров’я та соціального захисту через 10–15 
років (Bandosz et al., 2020).

Однак підвищення ризику розвитку ког
нітивних розладів і деменції у пацієнтів з цу
кровим діабетом не можна пояснити тільки 
тим, що, з одного боку, з віком ризик розвитку 
цукрового діабету 2го типу значно зростає, а, 
з іншого, що в осіб похилого і старечого віку 
посилюються когнітивні порушення.

Абсолютна більшість опублікованих на цеи 
момент дослід жень вивчали ризик розвитку 
деменції і помірних когнітивних порушень у 
популяції пацієнтів з цукровим діабетом 2го 
типу. Вибір пацієнтів саме з цим типом захво
рювання цілком зрозумілии з огляду на тои 
факт, що 85–90 % пацієнтів з цук ровим діа
бетом мають захворювання саме цього типу, 
и до того ж цукровии діабет 2го типу частіше 
розвивається у осіб середнього, похилого та 
старечого віку, тобто серед людеи, для яких 
розлади з боку когнітивної сфери є особливо 
актуальними. Одним з перших досліджень, 
в якому було виявлено підвищення ризику 
розвитку деменції (на 30 %) у пацієнтів з цу
кровим діабетом, стало велике Роттердамське 
дослідження (Ott et al., 1996). Згодом практично 
у всіх дослідженнях було з’ясовано, що ризик 
деменції у пацієнтів з цукровим діабетом 2го 
типу підвищении в 1,5–2 рази в порівнянні з 
частотою деменції в групах осіб, порівнянних 
за віком, але без діабету. Результати метааналізу 
25 досліджень, проведеного Cukierman et al. 
(2005), показали, що ризик розвитку деменції 
був вищим в 1,6 раза в порівнянні з особами без 
цукрового діабету. В іншому великому мета
аналізі досліджень, присвячених цьому питан
ню, було встановлено, що у пацієнтів, хворих 
на цукровии діабет, ризик розвитку хвороби 
Альцгеимера маиже удвічі вищии, ніж осіб без 
діабету (Biessels et al., 2006).

Зрозуміло, що і науковців, і клініцистів го
стро цікавить питання про те, ризик розвитку 
якого саме типу деменції зростає у пацієнтів з 
цукровим діабетом — хвороби Альцгеимера чи 
судинної деменції. Беручи до уваги тои факт, 
що цукровии діабет призводить до ураження 
судин різного калібру за типом мікро і макро
ангіопатії, логічним було б припустити, що 
превалювати має саме судинна деменція. У при
свяченому цьому питанню метааналізі, що вра
ховував низку новіших робіт, було показано, що 
відноснии ризик розвитку всіх типів деменції 

у пацієнтів з цукровим діабетом становив 1,73, 
хвороби Альцгеимера — 1,56 і судинної демен
ції — 2,27, і це зростання мало високии показ
ник статистичної значущості (Kapil et al., 2013). 
Іншии метааналіз великих епідеміологічних 
досліджень показав, що у осіб з цукровим діабе
том 2го типу хвороба Альцгеимера трапляєть
ся в 1,5 раза частіше, а судинна деменція — в 2,5 
раза частіше, ніж у загальніи популяції (Chеng 
et al., 2012) . Велике проспективне дослідження, 
в якому за учасниками спостерігали протягом 
25 років, виявило зростання ризику деменції у 
пацієнтів з цукровим діабетом на 80 % у порів
нянні з особами, що не мали порушень з боку 
вуглеводного обміну (Gottesman et al. 2017). Ме
тааналіз низки проспективних обсерваціиних 
досліджень (Gudala et al., 2013; Zhang et al. 2017) 
показав, що у пацієнтів з цукровим діабетом 
2го типу в цілому ризик розвитку деменції 
був підвищении на 73 %, хвороби Альцгеиме
ра — на 53 %, а судинної деменції — в 2,27 раза 
в порівнянні з ризиком в загальніи популяції. 
Водночас у публікації Chatterjee et al. (2016), в 
якіи проаналізовано результати 14 досліджень, 
що охоплювали 2 мільиона 300 тисяч осіб і 100 
тисяч випадків деменції, було показано, що 
ризик деменції в цілому у пацієнтів з цукро
вим діабетом на 60 % вищии у порівнянні з 
особами, які не хворіють на цукровии діабет. 
При цьому зазначене зростання фіксували на
самперед за рахунок істотного збільшення (на 
50 %) ризику «несудинної деменції», під якою 
розуміли клінічно встановлении діагноз хво
роби Альцгеимера. Ризик судинної деменції 
був вищим у жінок, які хворіють на цукровии 
діабет, ніж у чоловіків, однак цю різницю може 
обумовлювати довша тривалість життя жінок 
і, відповідно, збільшення пов’язаних із віком 
захворювань, зокрема деменції.

У нещодавньому масштабному дослі
дженні, яке ґрунтувалося на аналізі даних всіх 
жителів Данії віком понад 65 років (близько 
785 тисяч осіб) і даних великого генетично
го консорціуму (понад 213 тисяч осіб), було 
показано, що в тои час як ризик розвитку 
деменції в цілому був підвищении у пацієн
тів з цукровим діабетом 2го типу на 53 %, 
ризик хвороби Альцгеимера був достовірно 
підвищении на 13 %, а судинної деменції на 
98 % в порівнянні з ризиком у осіб без діа
бету і без будьяких гендерних відмінностеи 
між чоловіками і жінками (Thomassen et al., 
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2020). У цьому дослідженні не було виявле
но генетичного взаємозв’язку між цукровим 
діабетом і зростанням ризику хвороби Аль
цгеимера. Водночас дотепер немає даних, які 
дозволяли б оцінити генетичнии зв’язок між 
цукровим діабетом і судинною деменцією. На 
останньому конгресі Європеиської асоціації з 
вивчення цукрового діабету (ЄАЦД; European 
Association for the Study of Diabetes, EASD) 
неабияку увагу учасників привернув аналіз 
даних Шведського національного реєстру 
пацієнтів з цукровим діабетом, що включав 
378 299 пацієнтів з цукровим діабетом 2го 
типу і 1 886 022 особи відповідної статі і віку 
(в середньому 64 роки) без цук рового діабету. 
Протягом 7річного періоду спостереження 
деменцію діагностували у 10 143 пацієнтів 
з діабетом і у 46 479 осіб без діабету; на тлі 
діабету було зафіксовано зростання ризику 
розвитку судинної деменції на 36 % і несудин
ної — на 8 %, а хворобу Альцгеимера навіть 
діагностували у пацієнтів з цукровим діа
бетом на 8 % рідше, ніж у людеи без діабету 
(CelisMorales et al., 2020).

Певне зростання ризику деменції (на 16 %) 
навіть у пацієнтів з нещодавно виявленим 
цукровим діабетом 2го типу було описано у 
великому дослідженні, проведеному в Канаді 
(Haroon, 2015). Однак ці результати слід трак
тувати з застереженням з огляду на складність 
своєчасної діагностики цукрового діабету 2го 
типу та, відповідно, имовірнии більшменш 
тривалии розвиток захворювання до моменту 
иого діагностування. Слід також припустити 
можливість взаємного зв’язку між незначним 
підвищенням рівня глікемії, наявним уже на 
стадії діагностування, і збільшенням ризику 
розвитку деменції. У цьому плані великии ін
терес, безсумнівно, становлять результати ве
ликого проспективного дослід ження в рамках 
проекту UK Biobank, що включав близько пів 
мільиона людеи, в якому зокрема порівнюва
ли ризик розвитку деменції в осіб з цукровим 
діабетом і переддіабетом (діагнос тованими за 
рівнем глікозильованого гемоглобіну ) і в осіб 
з нормальними значеннями цього показни
ка. Дослідники встановили, що ризик розви
тку судинної деменції був підвищении маиже 
втричі в осіб з маніфестним цукровим діабе
том і меншою мірою, хоча також істотно — на 
54 % у людеи з переддіабетом. Ризик хвороби 
Альцгеимера був значущо підвищеним тільки 

в осіб з маніфестним цукровим діабетом (на 
84 %), утім не був установлении у осіб з перед
діабетом (Garfield et al., 2 021).

Попри те, що в літературі є дані про підви
щении ризик розвитку деменції у пацієнтів з 
цукровим діабетом 2го типу відносно молодо
го віку (молодше 65 років), наичастіше деменція 
на тлі діабету розвивається в осіб похилого та 
старечого віку, що є характерним для ризику 
формування деменції і в загальніи популяції.

Дані про ризик розвитку деменції у па
цієнтів, які хворіють на цукровии діабет 1го 
типу, доволі фрагментарні. До відносно не
давнього часу цеи тип діабету розглядали як 
«прерогативу» дітеи та людеи молодого віку і 
тривалість життя таких хворих, на жаль, була 
значна коротшою, ніж у загальніи популяції. 
Однак значні досягнення в лікуванні цукрового 
діабету 1го типу, передовсім запроваджен
ня інтенсивної інсулінотерапії, розширення 
можливостеи самоконтролю захворювання, зо
крема завдяки використанню сучасних методів 
безперервного моніторування рівня глюкози 
в крові, дозволили значно подовжити трива
лість життя таких пацієнтів. З іншого боку, у 
30–40 % пацієнтів цукровии діабет 1го типу 
розвивається у відносно пізньому віці (понад 
40 років). Водночас ці, безсумнівно, позитивні 
зміни змусили фахівців звернути увагу на ри
зик розвитку ускладнень і станів, що, як раніше 
вважали, невластиві пацієнтам з цукровим діа
бетом 1го типу, зокрема когнітивних розладів і 
деменції. В цьому плані наибільшии інтерес, на 
наш погляд, становлять результати дуже вели
кого ретроспективного дослідження, проведе
ного Smolina et al. (2015), в якому аналізували 
ризик розвитку деменції у 300 тисяч пацієнтів 
з цукровим діабетом 1го типу та 1,8 мільиона 
пацієнтів з цукровим діабетом 2го типу, шпи
талізованих у лікарні Великої Британії в період 
1998–2011 років. Дослідники з’ясували, що у 
пацієнтів і з 1им, і з 2им типом захворювання 
ризик розвитку деменції був значущо вищим, 
ніж у контрольніи групі осіб без цукрового діа
бету. Утім у осіб з цукровим діабетом 1го типу 
вони виявили більш значуще зростання ризику 
деменції — на 65 %, порівняно з 37 % у осіб з 
цукровим діабетом 2го типу. Вищии ризик 
розвитку деменції у пацієнтів з діабетом і 1го, 
і 2го типу також виявлено в нещодавно опу
блікованому аналізі даних Датського національ
ного реєстру, що містив інформацію приблизно 
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про 150 тисяч пацієнтів (WiumAndersen et al., 
2019). Дотепер у літературі немає чітких даних, 
що давали б змогу окремо виділити ризик роз
витку деменції внаслідок хвороби Альцгеимера 
або судинного генезу у пацієнтів з цукровим 
діабетом 1го типу.

Отже, результати опублікованих до цього 
часу досліджень дозволяють зробити однознач
нии висновок про те, що ризик розвитку демен
ції підвищении у пацієнтів з цукровим діабетом 
і 1го, і 2го типів, в порівнянні з популяціями 
осіб відповідних вікових груп. Водночас для 
більш точного розуміння взаємозв’язку між 
цукровим діабетом і різними типами деменції 
потрібні подальші клінічні, а також епідемі
ологічні — ретроспективні і проспективні — 
дослідження.

Помірні когнітивні порушення являють 
собою певну «проміжну» стадію між нормаль
ною когнітивною функцією і деменцією. Ці по
рушення можуть існувати впродовж тривалого 
часу, повільно прогресуючи і не призводячи до 
формування деменції, а іноді когнітивні функції 
можуть навіть повернутися до норми. Проте, 
як було показано у великому метааналізі, ризик 
розвитку деменції в осіб з помірними когні
тивними порушеннями підвищении в 3,3 раза 
(Petersen et al., 2018). Помірні когнітивні пору
шення діагностують за допомогою спеціальних 
неиропсихологічних тестів, при цьому резуль
тати одного або декількох тестів достовірно 
відрізняються від показників у здорових осіб 
відповідного віку (зазвичаи на 1,5 стандартних 
відхилення нижче результату відповідного не
иропсихологічного тесту).

Останніми роками проведено низку 
досліджень, які вив чали стан когнітивних 
функціи і ризик розвитку синдрому помір
них когнітивних порушень у пацієнтів з цу
кровим діабетом. Два великих проспектив
них дослідження показали зростання ризику 
розвитку у пацієнтів з цукровим діабетом 
амнестичної форми синдрому на 50 % і 60 % 
и анамнестичної форми — на 20 % і 40 % від
повідно, в порівнянні з когортою осіб без діа
бету (Luchsinger et al., 2007; Roberts et al., 2014 
року). У метааналізі, опублікованому Chеng 
et al. (2012), було встановлено, що частота 
розвитку синдрому помірних когнітивних 
порушень у пацієнтів з цукровим діабетом 
2го типу підвищена на 21 % у порівнянні з 
особами без діабету відповідного віку.

На нашу думку, дуже важливо з’ясувати 
не тільки ризик розвитку синдрому помірних 
когнітивних розладів, але и, що наиважли
віше, имовірність прогресування цих когні
тивних змін і перехід у стадію деменції, тобто 
стану, якии обумовлює інвалідизацію людини 
і її повну залежність від нагляду та сторонньої 
допомоги. Справді, в низці досліджень було 
встановлено, що цукровии діабет 2го типу 
являє собою один з наиважливіших факторів 
ризику такого прогресування. Так, Pal et al. 
(2018) виявили, що на тлі цукрового діабету 
прогресування помірних когнітивних роз
ладів до стадії деменції відбувається на 70 % 
швидше в порівнянні з таким прогресуванням 
у осіб без діабету. В інших роботах було ви
явлено навіть більшии ризик прогресування 
у пацієнтів з цукровим діабетом 2го типу — в 
1,5–3 рази швидше, ніж у контрольніи гру
пі (Roberts et al., 2014; Li et al., 2011). Також 
Cukierman et al. (2005) у своєму дослідженні 
з’ясували, що більш виражене погіршення 
когнітивних функціи з плином часу розвива
лося у пацієнтів з цукровим діабетом в 1,2–1,5 
рази частіше, ніж в осіб без діабету.

Слід зазначити, що дослідження щодо 
частоти синдрому помірних когнітивних 
розладів спиралися на вибірки пацієнтів з 
цукровим діабетом 2го типу. Водночас у 
доступніи літературі ми не знаишли дослі
джень, які вивчали частоту розвитку син
дрому помірних когнітивних порушень у 
пацієнтів із цук ровим діабетом 1го типу.

У тои час як синдром помірних когнітив
них порушень і, зрозуміло, деменція (судинна 
і хвороба Альцгеимера) є чітко окресленими 
патологічними станами, значнии інтерес стано
вить оцінювання різних когнітивних функціи 
у хворих на цукровии діабет без клінічно зна
чущих і виражених патологічних синдромів. 
Ідеться про пацієнтів, які не мають чітких скарг, 
що свідчили б про наявність у них когнітивної 
дисфункції, і для яких, на думку цих пацієнтів, 
а часто і їхніх лікарів, порушення з боку когні
тивної функції не становлять загрози. Ці дослі
дження потребують обов’язкового врахування 
низки факторів, насамперед віку и освітнього 
рівня обстежуваних осіб, а також використання 
спеціальних неиропсихологічних тестів і опи
тувальників, належним чином узгоджених і ви
кладених у зрозумілии для обстежуваних осіб 
спосіб. Труднощі в діагностиці когнітивних роз
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ладів у щоденніи клінічніи практиці полягають 
передовсім у тому, що ці порушення зазвичаи 
не мають яскраво вираженого характеру. На
приклад, за вдалим, на наш погляд, порівнян
ням, зробленим одним із провідних світових 
експертів у ціи галузі професором ГіртомЯном 
Біссельсом (GeertJan Biessels) з Утрехтського 
університету (Нідерланди), когнітивні функції 
у пацієнтів з цукровим діабетом співставні з 
такими у здорових людеи, які щоино виишли 
з літака після дуже тривалого, багатогодинного 
перельоту, у яких пам’ять, увага, виконавча 
функція дещо знижені, проте не заважають у 
цілому адекватному функціонуванню людини. 
Крім того, оскільки процес старіння також веде 
до зниження когнітивних можливостеи люди
ни, лікареві зазвичаи украи складно розрізнити, 
чи знизилися пам’ять, увага, виконавча функція 
у иого пацієнта або пацієнтки внаслідок при
родного старіння, чи ці зміни стали результа
том цукрового діабету. Слід також зазначити, 
що в багатьох (чи то навіть у більшості) ви
падках зниження когнітивних можливостеи у 
пацієнтів з цукровим діабетом розвивається і 
прогресує досить повільно, дещо випереджую
чи «вікове» зниження. Проте у деяких випадках 
це погіршення у осіб з цукровим діабетом має 
дуже швидкии, «лавиноподібнии» характер і 
швидко призводить до формування клінічно 
вираженої деменції, тобто порушення функці
онування в повсякденніи діяльності.

У багатьох роботах виявлено так зване 
когнітивне зниження (когнітивнии декремент), 
тобто певне погіршення однієї або декількох 
когнітивних функціи, що не досягає, однак, 
настільки значущої вираженості, щоб можна 
було поставити діагноз синдрому помірних ког
нітивних порушень. Безумовно, як і для оцінки 
будьяких лабораторних або інструментальних 
показників, потрібні певні кількісні характе
ристики, так звані референтні значення, що 
дали б змогу провести диференціальну діагнос
тику між когнітивним зниженням і синдромом 
помірних когнітивних порушень. Зазвичаи для 
оцінки когнітивної функції застосовують стан
дартне відхилення від нормального показни
ка тесту, на якому проводять оцінювання. У 
пацієнтів із цукровим діабетом 2го типу, як 
правило, реєструють зниження когнітивних 
функціи (всіх одночасно або будьякої окре
мої) — пам’яті, уваги, швидкості обробки ін
формації, виконавчої функції, — що зазвичаи 

становить від 1/3 до 1/2 стандартного відхилен
ня, тобто идеться про когнітивне зниження, що 
не досягає, втім, порога для постановки діагно
зу синдрому помірних когнітивних порушень 
(Biessels et al., 2020). Це зниження відзначали 
багато авторів досліджень у всіх вікових групах 
обстежених пацієнтів.

На нашу думку, значнии інтерес станов
лять результати метааналізу, заснованого на 
результатах 24 досліджень, що включали 26 
137 учасників, з яких у 3351 був діагностова
нии цукровии діабет 2го типу. Цеи метаана
ліз вивчив показники 6 когнітивних функціи 
і отримав узагальнені дані про вираженість 
когнітивних порушень у пацієнтів з цукровим 
діабетом з розрахунком показника відміннос
теи (Cohen’s d). Автори з’ясували, що цукровии 
діабет 2го типу призводить до достовірно
го помірного погіршення таких когнітивних 
функціи, якот: моторна функція (d = 0,36), 
виконавча функція (d = 0,33), швидкість об
робки інформації (d = 0,33), вербальна пам’ять 
(d = 0,28), зорова пам’ять (d = 0,26), водночас 
наименші зміни було виявлено у функції уваги 
і концентрації (d = 0,19) (Palta et al., 2014).

Когнітивні зміни можуть розвиватися на 
ранніх стадіях цукрового діабету 2го типу, 
зокрема на етапі переддіабету, і повільно про
гресувати впродовж багатьох років (Biessels  
et al., 2014). Один з перших метааналізів про
спективних досліджень щодо статусу когнітив
них функціи у пацієнтів з цукровим діабетом 
показав, що когнітивне зниження у пацієнтів з 
діабетом виявляють в 1,2–1,7 рази частіше, ніж 
у осіб з нормальною толерантністю до глюкози, 
і, до того ж, когнітивні функції у них погір
шуються на 2050 % швидше в порівнянні з 
траєкторією вікового зниження в осіб, які не 
хворіють на діабет (Cukierman et al., 2005). Ці 
відмінності підтвердив ще один пізнішии ана
ліз, якии показав, що прогресування когнітив
ного зниження з віком у пацієнтів з цукровим 
діабетом 2го типу відбувається приблизно на 
50 % різкіше в порівнянні з траєкторією погір
шення когнітивних функціи при старінні у осіб 
без цукрового діабету (Monette et al., 2014 року). 
У нещодавно опублікованому великому про
спективному дослідженні, в якому спостерігали 
понад 5000 учасників у рамках проекту English 
Longitudinal Study of Ageing (ELSA) і визначали у 
них рівні глікозильованого гемоглобіну, деталь
не обстеження когнітивної сфери проводили 1 
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раз на 2 роки. Отримані результати показали, 
що швидкість зниження когнітивних функ
ціи з віком була значущо вищою у пацієнтів з 
цукровим діабетом і навіть з переддіабетом в 
порівнянні з особами без діабету, а кожен 1 % 
підвищення рівня глікозильованого гемоглобі
ну пов’язании з різкішим когнітивним знижен
ням у процесі довготривалого спостереження 
(Zheng et al., 2018). Утім це погіршення не мало 
аж такого яскраво вираженого характеру: за
гальнии показник когнітивності знижувався в 
осіб з переддіабетом на 0,012 стандартного від
хилення на рік, а у хворих з діабетом — на 0,031 
стандартного відхилення на рік у порівнянні зі 
спостереженими змінами когнітивної функції 
у осіб з нормоглікемією.

Роль і явного цукрового діабету, і перед
діабету у формуванні когнітивних порушень 
за відносно невеликої вираженості цих змін 
було продемонстровано і в великому дослі
дженні Atherosclerosis Risk in Communities 
(ARIC), де обстежували великии контингент 
осіб протягом 20 років. Дослідження показало, 
що наявність цукрового діабету в середньому 
віці пов’язана з дещо різкішим погіршенням 
когнітивних функціи (на 19 %), ніж у осіб без 
діабету. Це погіршення також було більш ви
раженим у осіб з переддіабетом в порівнянні з 
людьми з нормальними показниками глікемії; 
крім того, дослідження виявило активніше по
гіршення когнітивних функціи у пацієнтів з 
декомпенсованим перебігом захворювання (з 
рівнем глікозильованого гемоглобіну понад 
7 %) в порівнянні з пацієнтами з цільовими зна
ченнями глікозильованого гемоглобіну менше 
7 % (Rawlings et al., 2014 року). У відомому епі
деміологічному проспективному дослідженні 
Maastricht Aging Study автори тривалии час спо
стерігали за 1290 особами у віці старше 40 років 
і проводили детальне оцінювання когнітивних 
функціи через 6 і 12 років після початку дослі
дження. У частини учасників цукровии діабет 
реєстрували при входженні в дослідження, у 
інших він розвинувся протягом терміну спос
тереження, що дало змогу зіставити динаміку 
когнітивних змін у пацієнтів з давніше діагнос
тованим і вперше виявленим діабетом. Зібрані 
дані показали, що через 12 років спостереження 
у пацієнтів з визначально наявним діабетом у 
порівнянні з особами, які не хворіють на діабет, 
відзначалося достовірне погіршення швидко
сті обробки інформації, виконавчої функції і 

функції відстроченого відтворення слів. Вод
ночас у пацієнтів з діабетом, що розвинувся в 
процесі спостереження, було виявлено тільки 
деяке зниження швидкості обробки інформації 
(Spauwen et al., 2013). Ці результати вказують 
на роль тривалості діабету і, отже, експозиції 
пов’язаних з діабетом факторів, у зниженні 
когнітивної функції.

Оскільки деменцію розглядають передов
сім як проблему осіб похилого та старечого 
віку, в більшість досліджень, спрямованих на 
вивчення факторів ризику деменції, включали 
осіб старших вікових груп. Утім у нещодав
но опублікованому дослідженні (CARDIA), в 
якому впродовж 5 років спостерігали 2675 осіб 
середнього віку (в середньому 50 років), автори 
проаналізували динаміку когнітивних функціи 
і виявили прискорене зниження когнітивних 
функціи у 5 % осіб. Статистично значущими 
факторами ризику такого зниження були ку
ріння, артеріальна гіпертензія і цукровии діа
бет, причому діабет виявився наивагомішим 
фактором (підвищення ризику когнітивного 
зниження склало 2,45) (Yaffe et al., 2020).

У пацієнтів із цукровим діабетом 1го 
типу також було відзначено дещо більш ви
ражене зниження когнітивних функціи — 
від 1/3 до 3/4 стандартного відхилення, при 
цьому наибільші зміни стосувалися таких 
когнітивних функціи, як розумова гнучкість, 
швидкість психомоторної обробки інформа
ції, загальнии рівень інтелекту. Як і можна 
було припустити, важливими факторами 
зниження когнітивних функціи були розви
ток цукрового діабету 1го типу в більш ран
ньому віці і довша тривалість захворювання 
(Brands at al., 2005; Lee et al. 2017). Так, у дітеи, 
у яких цукровии діабет розвинувся у віці мо
лодше 7 років, спостерігали більш виражене 
зниження когнітивних функціи у порівнянні 
з однолітками, які не хворіють на діабет; це 
погіршення виявляли вже через 2−3 роки 
після постановки діагнозу цукрового діабету 
і спостерігали аж до досягнення пацієнтами 
дорослого віку (Holt, 2020). Водночас у осіб, 
які захворіли на діабет у віці старше 7 років, 
когнітивна дисфункція була виражена зна
чно меншою мірою. Спостереження пока
зують, що успішність у шкільному навчанні 
дещо гірша у дітеи з цукровим діабетом по
рівняно з їхніми здоровими однолітками, 
утім незрозуміло, чи обумовлені ці відмін
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ності безпосереднім негативним впливом цу
крового діабету на головнии мозок у процесі 
иого розвитку, чи вони попросту є наслідком 
гіршої відвідуваності школи в зв’язку з хво
робою або гіпоглікемічних станів (McCarthy 
et al., 2003). У нещодавньому дослідженні, 
що включало 758 дітеи віком 6−18 років, які 
хворіють на цукровии діабет 1го типу і пере
несли кетоацидотичну кому або передкому, 
і 376 дітеи того ж віку без кетоацидозу, було 
встановлено, що кетоацидоз призводить до 
погіршення когнітивних функціи протягом 
2−6 місяців після розвитку цього гострого 
ускладнення діабету. Водночас у випадках 
кетоацидозу у дітеи із вперше виявленим 
цукровим діабетом відзначалося погіршення 
пам’яті, а в довгостроковіи перспективі у 
дітеи було також виявлено достовірне погір
шення показника IQ (коефіцієнта інтелекту) 
в порівнянні з пацієнтами, які не пережи
вали кетоацидотичних станів (Ghetti et al., 
2020). Звісно, велике значення тут має вік 
початку захворювання, тому значнии інтер
ес становили б дослідження, в яких статус 
когнітивних функціи оцінювали б у пацієнтів 
із цукровим діабетом 1го типу, у яких за
хворювання розвинулося в більш дорослому 
чи зрілому віці.

Ці результати підтверджують думку 
про те, що хоча ризик розвитку і клінічно 
вираженої деменції (судинної та хвороби 
Альцгеимера), і синдрому помірних когні
тивних порушень істотно підвищении у па
цієнтів із цукровим діабетом, у більшості з 
них зниження когнітивної функції має доволі 
помірні клінічні прояви. З іншого боку, на 
підставі цього не слід робити висновок про 
те, що у пацієнтів, у яких не виявлено син
дром помірних когнітивних порушень або 
деменції, пам’ять, увага, виконавча функція, 
інші когнітивні прояви не відрізняються від 
таких у людеи без діабету. Навпаки, у біль
шості пацієнтів з цукровим діабетом 1го 
і 2го типу є більш чи менш виражене по
гіршення когнітивних функціи, і цеи факт, 
очевидно, треба враховувати в клінічніи 
практиці — зокрема, обираючи ефективні 
и водночас приинятні для пацієнта режими 
антигіперглікемічної терапії. Разом з тим, 
на думку Biessels, Despa (2018), з якою ми 
згодні, когнітивне зниження, що відміча
ється у багатьох (або навіть більшості) па

цієнтів з цукровим діабетом, і деменція не 
є стадіями одного и того ж патологічного 
процесу (відповідно, ранньою і пізньою). На
впаки, ці два прояви когнітивних порушень 
є принципово різними процесами не тільки 
за клінічною вираженістю и наслідками для 
життя людини, а и за своїм патогенезом, і в їх 
основі лежать різні чинники. Зрозуміло, для 
клінічної практики і прогнозування перебігу 
цукрового діабету було б украи важливо 
визначити і чинники ризику, і маркери роз
витку саме деменції та виділити групи па
цієнтів, які мають наибільшу схильність до 
розвитку деменції. Утім дотепер ми, на жаль, 
не можемо сказати, у кого з наших пацієнтів 
із цукровим діабетом 2го типу когнітивні 
функції будуть різко погіршуватися з року в 
рік, закономірно спричиняючи формування 
деменції, а у кого когнітивне зниження не 
зазнаватиме суттєвих змін протягом дуже 
тривалого часу и суттєво не відхилятиметься 
від характеристик людеи відповідного віку, 
які не хворіють на цукровии діабет, не по
гіршуючи якості життя людини і її близьких.

Виходячи з того, що порушення когні
тивних функціи, які відрізняються за клініч
ною виразністю і прогностичним значенням 
від пов’язаного з цукровим діабетом когні
тивного зниження до помірних когнітивних 
розладів і деменції, є визнаними ускладнен
нями цукрового діабету, природно, постає 
потреба вивчити и розшифрувати механізми 
розвитку саме цих розладів у пацієнтів з цу
кровим діабетом, виявити фактори ризику, 
специфічні для такої категорії пацієнтів, щоб 
можна було розробити комплекс профілак
тичних заходів, які дозволили б упередити 
чи принаимні уповільнити розвиток таких 
порушень.

Оскільки питання про когнітивні по
рушення при цукровому діабеті привернуло 
увагу клініцистів і дослідників відносно не
давно, поки що ми не маємо чіткого розумін
ня механізмів їх патогенезу. Проте результати 
низки досліджень становлять, на наш погляд, 
безсумнівнии інтерес і визначають напрями 
подальших робіт у ціи темі . Безсумнівно, наи
складніше завдання — проводити дослідження 
з виявлення факторів ризику розвитку демен
ції, адже, щоб отримати можливість виявити 
достатню кількість випадків деменції і провести 
адекватнии статистичнии аналіз отриманих 
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результатів, треба обстежувати и проспектив
но спостерігати дуже велику кількість осіб — і 
пацієнтів з цукровим діабетом, і людеи відпо
відного віку без цукрового діабету.

Наиперше слід підкреслити, що в наявніи 
на сьогодні науковіи літературі, присвяченіи 
ціи проблемі, є дані про вплив певних факторів 
на погіршення когнітивних функціи у пацієнтів 
з цукровим діабетом, однак наразі не вдалося 
виділити один або декілька чинників, які справ
ляють наишкідливішии уплив. 

Зрозуміло, міркуючи про специфічні 
фактори розвитку ускладнень у популяції 
пацієнтів з цукровим діабетом, передовсім 
звертають увагу на роль гіпер або гіпоглі
кемії. Дані про взаємнии зв’язок між показ
никами глюкози в крові і ризиком розви
тку когнітивних розладів та деменції досить 
супереч ливі. У відомому епідеміологічному 
дослідженні Whitehall2, яке включало вели
ку кількість державних службовців Великої 
Британії, було показано, що наявність цукро
вого діабету пов’язана з більш вираженим (на 
24 %) когнітивним зниженням у порівнянні з 
особами без діабету, а незадовільнии контр
оль показників глікемії сприяв погіршенню 
когнітивних функціи (Tuligenga et al., 2014). В 
огляді Geijselaers et al. (2015) узагальнено ре
зультати досліджень взаємозв’язку між рів
нями глікозильованого гемоглобіну і станом 
когнітивної сфери та показано, що існує пев
на залежність між підвищеним показником 
глікозильованого гемоглобіну і когнітивним 
зниженням у пацієнтів з цукровим діабетом 
2го типу, проте цеи вплив не був аж таким 
вираженим. Утім автори зафіксували деяке 
збільшення ризику розвитку деменції на тлі 
постіино підвищених або, навпаки, низьких 
рівнів глікозильованого гемоглобіну.

У нещодавньому дослідженні, в меж
ах якого за понад 3400 дорослих пацієнтів 
з цукровим діабетом 1го типу спостері
гали протягом 6,3 років, було встановле
но, що в осіб з підвищеними показниками 
глікозильованого гемоглобіну за даними 
більшості вимірювань (8–8,9 % і вище 9 %) 
ризик деменції був значущо підвищеним, і, 
навпаки, у пацієнтів, у яких більшість ре
зультатів цього аналізу були в межах 6–6,9 % 
і 7,0–7,9 %, такии ризик був зниженим (Lacy 
et al., 2018). У великому дослідженні Crane 
et al. (2013) брали участь 2067 осіб, з них 

цукровии діабет був діагностовании тільки 
у 232 учасників, середніи вік становив 76 
років, а спостереження тривало 6,8 років. 
За результатами дослідження, деменцію 
було зареєстровано у 524 осіб (з них у 74 
з діабетом), а підвищении вміст глюкози 
в крові був значущо пов’язании з ризиком 
деменції в осіб і з цукровим діабетом, і без 
нього. Так, у осіб без цукрового діабету з 
глікемією на рівні 6,4 ммоль/л ризик роз
витку деменції був на 18 % вищим, ніж в 
осіб, у яких середня глікемія становила 5,5 
ммоль/л. Роль гіперглікемії в підвищенні 
ризику деменції в цьому дослідженні було 
з’ясовано и окремо в підгрупі пацієнтів з 
цукровим діабетом: у пацієнтів із середнім 
значенням глікемії 10,5 ммоль/л у порівнян
ні з пацієнтами із середнім рівнем глікемії 
8,9 ммоль/л деменція розвивалася на 40 % 
частіше. У процитованому вище наинові
шому за часом дослідженні, проведеному 
на базі Шведського національного реєстру 
пацієнтів із цукровим діабетом, було ви
явлено, що у пацієнтів з глікозильованим 
гемоглобіном понад 10,1 %, в порівнянні з 
пацієнтами, у яких цеи показник був нижче 
7 %, ризик судинної деменції зростав маиже 
вдвічі (на 93 %), несудинної деменції — на 
67 %, а хвороби Альцгеимера — на 34 % 
(CelisMorales et al., 2020). Утім у нещодавно 
опублікованому дослідженні, що включало 
понад 100 тисяч учасників з великих гене
тичних проектів у Копенгагені (Данія), було 
відзначено, що, хоча гіперглікемія пов’язана 
зі збільшенням ризику деменції в цілому в 
2,4 рази, більш прицільнии аналіз показав, 
що збільшення ризику хвороби Альцгеиме
ра (на 41 %) і судинної деменції (на 20 %) у 
осіб з підвищеним рівнем глюкози в крові 
не досягало рівня статистичної значущості 
(Benn et al. 2020).

Водночас, з огляду на високу варіабель
ність вмісту глюкози в крові і в пацієнтів з 
діабетом, і у здорових осіб, можна припус
тити вплив низки важко контрольованих 
факторів, тому слід з певною засторогою 
ставитися до результатів дослід жень, які 
вивчали взаємозв’язок між епізодично за
мірюваними рівнями глікемії і ризиком роз
витку будьяких клінічних подіи, зокрема и 
деменції, через кілька років, а надто через ще 
тривалішии період часу.
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Чим відділення кардіометаболічних захворювань відрізняється від звичайних кардіологічних 
та ендокринологічних установ?
Ми ставимо на перше місце взаємозв’язок між цукровим діа бетом та серцево-судинними захво-
рюваннями та неможливість лікувати одну з проблем, випускаючи з поля зору іншу. У відділенні 
кардіометаболічних захворювань наявний повний спектр діагностично-лікувальних можливостей 
для ведення пацієнтів із кардіологічною патологією та ендокринними порушеннями обміну (зокрема 
цукровим діабетом). Відділення кардіометаболічних захворювань є підрозділом кардіоцентру, де, за 
необхідності, крім терапевтичного лікування можливе будь-яке втручання на серці та судинах, якого 
можуть вимагати кардіоваскулярні ускладнення цукрового діабету.

Чи можливе швидке всестороннє обстеження пацієнта на наявність кардіометаболічних 
захворювань?
Так! Відділення є першим в Україні, що працює за визнаним у Європі принципом «ДІАБЕТ ОДНОГО 
ДНЯ». Пацієнт із підозрою на поєднану кардіометаболічну патологію протягом одного дня проходить 
повне кардіологічне та ендокринологічне обстеження, яке включає: огляд кардіолога та ендокри-
нолога, розширений перелік аналізів (крім стандартних — новітній моніторинг глікемії, глікований 
гемоглобін, біохімічну панель, оцінку функції нирок, обстеження щитоподібної залози), електро- та 
ехокардіографію, тест із фізичним навантаженням. 

Впродовж одного дня пацієнту надається вся інформація про стан його здоров’я. 
При необхідності більш детального обстеження (коронарографія, КТ, МРТ, консультація нефролога, 
офтальмолога, кардіо хірурга) — ми маємо всі можливості провести їх у нашому Центрі.

Люди з діабетом 2-го типу мають  

у 2-6 разів   
вищий ризик смертності від СС захворювань

На кожні 1 % збільшення HbA1c ризик інсульту,  
ІХС та смерті збільшується  

з 10 до 30 %

Після першого серцевого нападу люди  
з діабетом 2-го типу мають  

на 30 % 
 вищий ризик повторного серцевого нападу

Серцево-судинні захворювання  
є основною причиною втрати працездатності  

та смерті людей, які страждають на цукровий діабет

Наявність діабету майже 

в 4 рази збільшує  
ризик інфаркту міокарду та інсульту 

В Клініці для дорослих ДУ «Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології 
та кардіохірургії МОЗ України» вперше у нашій країні засноване відділення кардіо-
метаболічних захворювань, в якому надається комплексна допомога хворим на по-
рушення обміну речовин та серцево-судинні захворювання.

ВІДДІЛЕННЯ  
КАРДІОМЕТАБОЛІЧНИХ 

ЗАХВОРЮВАНЬ
Клініка для дорослих  

ДУ «Науково-практичний медичний центр  
дитячої кардіології та кардіохірургії  

МОЗ України»

ЄМЕЦЬ ІЛЛЯ МИКОЛАЙОВИЧ
Директор ДУ «Науково-практичний 
медичний центр дитячої кардіології 
та кардіохірургії МОЗ України», доктор 
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Чим відділення кардіометаболічних захворювань відрізняється від звичайних кардіологічних 
та ендокринологічних установ?
Ми ставимо на перше місце взаємозв’язок між цукровим діа бетом та серцево-судинними захво-
рюваннями та неможливість лікувати одну з проблем, випускаючи з поля зору іншу. У відділенні 
кардіометаболічних захворювань наявний повний спектр діагностично-лікувальних можливостей 
для ведення пацієнтів із кардіологічною патологією та ендокринними порушеннями обміну (зокрема 
цукровим діабетом). Відділення кардіометаболічних захворювань є підрозділом кардіоцентру, де, за 
необхідності, крім терапевтичного лікування можливе будь-яке втручання на серці та судинах, якого 
можуть вимагати кардіоваскулярні ускладнення цукрового діабету.

Чи можливе швидке всестороннє обстеження пацієнта на наявність кардіометаболічних 
захворювань?
Так! Відділення є першим в Україні, що працює за визнаним у Європі принципом «ДІАБЕТ ОДНОГО 
ДНЯ». Пацієнт із підозрою на поєднану кардіометаболічну патологію протягом одного дня проходить 
повне кардіологічне та ендокринологічне обстеження, яке включає: огляд кардіолога та ендокри-
нолога, розширений перелік аналізів (крім стандартних — новітній моніторинг глікемії, глікований 
гемоглобін, біохімічну панель, оцінку функції нирок, обстеження щитоподібної залози), електро- та 
ехокардіографію, тест із фізичним навантаженням. 

Впродовж одного дня пацієнту надається вся інформація про стан його здоров’я. 
При необхідності більш детального обстеження (коронарографія, КТ, МРТ, консультація нефролога, 
офтальмолога, кардіо хірурга) — ми маємо всі можливості провести їх у нашому Центрі.

Люди з діабетом 2-го типу мають  

у 2-6 разів   
вищий ризик смертності від СС захворювань

На кожні 1 % збільшення HbA1c ризик інсульту,  
ІХС та смерті збільшується  

з 10 до 30 %

Після першого серцевого нападу люди  
з діабетом 2-го типу мають  

на 30 % 
 вищий ризик повторного серцевого нападу

Серцево-судинні захворювання  
є основною причиною втрати працездатності  

та смерті людей, які страждають на цукровий діабет

Наявність діабету майже 

в 4 рази збільшує  
ризик інфаркту міокарду та інсульту 

В Клініці для дорослих ДУ «Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології 
та кардіохірургії МОЗ України» вперше у нашій країні засноване відділення кардіо-
метаболічних захворювань, в якому надається комплексна допомога хворим на по-
рушення обміну речовин та серцево-судинні захворювання.
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«...И ВСЕГДА ОБЛЕГЧАТЬ СТРАДАНИЕ...» 

«..И всегда облегчать страдание...» 
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В старину говорили, что удел врача — 
«иногда излечивать, часто помогать, и 
всегда облегчать страдание больного». 
Этот афоризм возник в эпоху младенчества 
медицины, когда врачи смиренно полага
лись не столько на свои знания, сколько на 
целительные силы природы. В этих услови
ях им приходилось заниматься посильнои 
помощью своим пациентам и, главным 
образом, утешением. Многое изменилось 
с тех пор. Успехи современнои медицины 
потрясают воображение. Болезни, которые 
раньше считали неизлечимыми или смер
тельными, теперь поддаются лечению. 
Даже сама смерть стала иногда обратимои, 
и появилось новое понятие «клиническая 
смерть», которое нашим славным предше
ственникам показалось бы нелепым. 

Ныне молодои доктор чувствует себя 
вооруженным с головы до ног, он уверен, 
что справится с любои трудностью. У него 
есть антибиотики против инфекции, инсу
лин против сахарного диабета, цитостати
ки против злокачественных опухолеи; он 
знает, что надо делать при уремии или при 
кардиогенном шоке, когда и как применить 
дефибриллятор сердца и многое, многое 
другое. Но при встрече с человеческим 
страданием он испытывает замешатель
ство. Он не помнит, чтобы на лекциях или 
в учебниках обсуждали вопросы, что такое 
страдание больного, и как его облегчить. 

Сразу оговоримся, что бывает и чисто 
душевное страдание, например, при смерти 
близкого человека, при неразделеннои любви 
или при другом жизненном несчастье. Но такое 
страдание связано не с болезнью, а с трагичес
кими моментами человеческого существования 
вообще. Это уже отнюдь не медицинская про
блема, а философская и религиозная. 

Молчаливо подразумевают, что глав
нои причинои страдания в медицине яв
ляется боль. Следовательно, чтобы об

легчить страдание, надо, всегонавсего, 
назначить пациенту обезболивающие 
средства. В этом отношении современные 
врачи располагают богатым арсеналом. 
Так, в справочнике лекарств, разрешенных 
Минздравом Израиля на 2012 г., список 
противоболевых средств (аналгетиков) 
занимает целых семь страниц из обще го 
количества 194 страниц, — ровно столь
ко же, сколько отведено всем средствам 
от сахарного диабета. Даже гигантская 
груп па противоинфекционных средств, 
включающая не только антибиотики, но 
и сульфамиды, противотуберкулезные, 
противомалярииные, противогрибковые 
и противовирусные средства, уместилась 
в этом справочнике всего на 10 страницах. 

Если же больнои страдает не от боли, 
а от зуда или, скажем, от бессонницы, то и 
на этот случаи есть подходящие лекарства. 
Выходит, что эта проблема в медицине, в 
сущности, перестала существовать: на каж
дое страдание есть своя таблетка! 

Но неужели лекарство — это наш 
главныи ответ на проблему страдания в меди
цине? Вот повседневныи житеискии случаи. 
Малыш весело резвится под присмотром 
матери. Вдруг он споткнулся, упал и рас
шибся. Ребенок начинает громко плакать, на 
лице неподдельное страдание. Почему же он 
страдает? Вопрос может показаться наивным 
и даже нелепым для человека с медицинским 
образованием. То есть как это — почему? 
Ясно, что от боли! Чувствительные нервные 
окончания в месте ушиба получили сигнал о 
травме и передали его по специальным не
рвам в головнои мозг; сознание восприняло 
этот сигнал в виде ощущения боли, вот ре
бенок и плачет. Иными словами, причинои 
страдания является боль. Стало быть, чтобы 
избавить от страдания, надо всегонавсего 
ликвидировать боль, то есть дать таблетку 
или сделать инъекцию. 

Н. А. Магазаник
д. мед. н, профессор (Израиль)

Роман з медициною
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Но наивная мама плачущего ребенка не 
изучала медицину. Она берет его на руки, 
ласково целует, дует на ушибленную коленку 
и говорит несколько нежных слов. Ребенок 
тотчас успокаивается, и уже через минуту он 
снова резвится и играет. Слезы и страдание 
исчезли! 

Что же произошло? Ведь все только 
что описанные деиствия никак не могли 
повлиять на боль саму по себе. Мать про
сто успокоила, утешила и приободрила 
ребенка. Следовательно, ребенок страдал и 
плакал не потому, что боль была уж очень 
сильнои, а потому, что в его жизнь вдруг 
вторглось чтото непонятное и пугающее. 
Его страдание было вызвано не столько 
болью, сколько страхом, внезапным ощу
щением своеи беззащитности и одиноче
ства. Поведение матери — этои всесильнои 
защитницы — изменило отношение 
ребёнка к боли. Мама рядом, мама меня 
любит, мама спокоина, значит, мне ничто 
не грозит, опасности нет! 

Если мы переидем от этои простеишеи 
модели болезни в привычныи мир кли
ническои медицины, то и здесь легко по
казать, что страдание отнюдь не сводится 
к ощущению боли. У больного ишемичес
кие боли и гангрена стопы. И всётаки, 
вопреки очевидности, он еще надеется на 
чудо, — вдруг всё обоидется, и он снова 
поправится. Но каждыи возврат боли ру
шит его последние иллюзии и надежды, он 
вновь убеждается, что спасения нет, и что он 
потеряет ногу, а то и умрет. Разве отчаяние 
не делает его боль еще более нестерпимои, а 
страдание еще более ужасным? Ампутация 
устранит причину боли, но разве страда
ние этого человека исчезнет? Скорее всего, 
оно даже усилится, несмотря на то, что он 
понимает, что врачи спасли его от гибели. 
Ведь отныне он знает наверняка, что уже 
до конца своих днеи он будет ограничен 
в своеи повседневнои жизни, что ему уже 
никогда не освободиться от палки, а то и от 
инвалидного кресла. 

Другои пример. Приступ пароксиз
мальнои тахикардии довольно редко 
вызывает сердечную астму или отек лег
ких, то есть понастоящему мучительное 
удушье. Само же по себе ощущение уско
ренного биения сердца отнюдь не слиш

ком тягостно: каждыи из нас испытывал 
его после нескольких минут бега. Почему 
же приступ пароксизмальнои тахикардии 
часто является ужасно мучительным пе
реживанием? Дело в том, что у здорового 
человека сердцебиение возникает только 
при физическои нагрузке или при волне
нии, и потому оно воспринимается как за
кономерное, то есть, нормальное явление. 
Когда же быстрое сердцебиение возникает 
в покое, безо всякои видимои причины, то 
это, естественно, вызывает тревогу или 
даже страх; именно это заставляет боль
ного страдать. Точно так же обстоит дело 
со стенокардиеи (груднои жабои). В сущ
ности, это ведь даже не боль, а чувство 
тяжести и давления за грудинои, причем 
интенсивность этого ощущения не столь 
уж и велика. Но вот больнои узнаёт — от 
врача ли, от окружающих, что это признак 
серьезнои болезни сердца, которая может 
вызвать инфаркт миокарда, инвалидность, 
а то и смерть. Отныне он знает, что в его 
жизни наступила трагическая перемена, 
и что он уже никогда не сможет легко бе
гать или быстро ходить. Он страдает не 
от нестерпимои боли, а от сознания, что 
жизнь его теперь постоянно в опасности, 
что каждое, даже мимолетное сжатие за 
грудинои может оказаться предвестником 
рокового исхода. 

Боли при родах иногда бывают сильными, 
но обычно они не сопровождаются страда
нием, потому что отношение женщины к 
этим болям особое. Боль, вызываемая болез
нью, воспринимается нами как неожиданно 
возникшая угроза нашему благополучию 
и даже самои жизни. Мы не знаем, что это 
такое, и как защитить себя. Внезапность и 
непонятность угрозы вызывают тревогу, со
знание своеи беспомощности и страх; всё это 
усиливает восприятие боли («у страха глаза 
велики»). Напротив, беременная женщина 
заранее знает, что еи предстоит. Но она также 
знает, что эти боли обязательно проидут, а 
главное, после них наступит столь желанное 
вознаграждение! 

...Вот памятныи эпизод из самого на
чала моеи медицинскои карьеры. Я ра
ботал терапевтом в Карелии под самым 
Полярным кругом в маленькои сельскои 
больнице на 25 коек. Утром 30 декабря 1956 

«..И всегда облегчать страдание...» 
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года в наше крохотное родильное отделе
ние поступила роженица. Обычно роды 
самостоятельно принимала наша опытная 
акушерка, поэтому я отнесся к этому за
урядному известию совершенно спокоино. 
Но на следующее утро акушерка сказала 
мне, что схватки длятся вот уже почти что 
сутки, но женщина попрежнему не может 
родить. Я поспешил в родильную комнату. 
Это была уже не очень молодая роженица 
(лет 30), но роды были первые. Женщина 
приехала вслед за мужем из Белоруссии, 
где раньше она работала санитаркои в род
доме. Она слабо улыбнулась мне усталым, 
потным и одутловатым от длительных 
потуг лицом и робко сказала: «Доктор, 
миленькии, только, пожалуиста, не режьте 
ребенку головку...». — Значит, она видела 
в роддоме случаи краниотомии! — Дело в 
том, что когда в процессе тяжелых родов 
головка плода оказывается вколоченнои в 
малом тазу, и плод погибает, то для спасе
ния хотя бы матери, врачи специальным 
инструментом разрезали головку, чтобы 
уменьшить её размеры и извлечь плод из 
родовых путеи. Во всяком случае, в се
редине ХХ века врачи иногда вынуждены 
были так поступать.... Эта операция отчая
ния называлась краниотомиеи. Что делать? 
Наш акушергинеколог уехал на несколько 
днеи в столицу республики Петрозаводск, 
хирург был в отпуске, я остался в больнице 
один. Уже несколько днеи бушевала метель, 
все дороги занесло метровым слоем снега, 
так что акушергинеколог из ближаишеи 
больницы за 70 километров, всё равно не 
мог добраться до нас. Кесарево сечение 
я никогда не делал, да и вообще не имел 
хирургическои практики. Впрочем, один 
раз я ассистировал нашему акушеру как 
раз при этои операции. Я постарался успо
коить роженицу. Мы договорились, что 
пока пусть она еще потрудится, а если тол
ка не будет, то придется оперировать. Бед
няжка промучилась еще целыи день. Она 
ужасно устала, на лице застыло выражение 
страдания, но снова и снова она просила 
меня «не резать головку»... Каждыи час я 
заходил в родильную комнату и всё яснее 
чувствовал, что страшного испытания не 
избежать. Наконец, часов в одиннадцать 
вечера 31 декабря я распорядился кипя

тить инструменты и стал с трепетом сно
ва перечитывать учебник акушерства. И 
вдруг, о счастье, ровно в полночь на первое 
января она всётаки самостоятельно роди
ла здорового мальчика! Эта женщина не 
просила облегчить свои ужасные мучения, 
она была готова терпеть боли и страдать, 
лишь бы стать матерью!.. 

Больнои может страдать, даже если у 
него нет ни только болеи, но и вообще других 
неприятных или тягостных ощущении. Так, 
бесплодие часто вызывает тяжелое страда
ние, хотя во всех других отношениях жен
щина может быть совершенно здоровои. Для 
Бетховена глухота была главнои трагедиеи 
его жизни, изза этого он даже подумывал о 
самоубиистве. Напротив, Эдисон шутил, что 
благодаря глухоте, которая у него возникла 
в детстве, он был избавлен всю жизнь от 
выслушивания глупостеи. 

Итак, мы видим, что страдание боль
ного в значительнои мере зависит от того, 
как он оценивает свое состояние, как он 
относится к своеи болезни. Боль, удушье, 
жажда, зуд, тошнота и другие неприятные 
ощущения являются жизненно важными 
биологическим сигналами тревоги. Они 
оповещают о какоито неисправности в че
ловеческом организме. Такои сигнал расс
читан на то, чтобы предупредить об опас
ности и вызвать целесообразное деиствие 
в ответ. Страдание же возникает тогда, 
когда человек не понимает, в чем угроза и 
как еи противостоять, когда он осознает 
свою незащищенность, свое бессилие и 
одиночество. Следовательно, страдание 
больного человека это особое психологи
ческое переживание. Его может порож
дать боль или какоето другое тягостное 
ощущение, как семя порождает дерево. Но 
точно так же, как дерево — это не семя, так 
и страдание — это не просто боль. 

Эти рассуждения отнюдь не явля
ются празднои гимнастикои для ума. Их 
цель — показать, что даже когда стра
дание вызвано физическои, так сказать, 
«настоящеи» болью или какоинибудь 
другои явно материальнои причинои, то 
всё равно в страдании имеется важныи 
психологическии компонент. Неисправная 
машина не может страдать, она нуждает
ся только в ремонте. Но неисправность 
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в организме человека вызывает не толь
ко нарушение функции, но — нередко — 
также и душевное страдание. Вот почему 
доктор — это не просто специалист по 
ремонту сложнои человеческои машины. В 
своеи работе он должен учитывать также 
и душевное состояние пациента. Чтобы 
облегчить страдание, надо использовать 
не только обезболивающие (при боли), 
снотворные (при бессоннице), мочегонные 
или морфии (при тяжелои сердечнои 
одышке), антипруритные средства (при 
нестерпимом зуде) и т. д., но и оказывать 
страдающему больному самую что ни на 
есть простую человеческую душевную по
мощь и моральную поддержку, как это 
умеет делать каждая мать... 

Когдато врачебныи арсенал был по
истине жалок. Знаменитыи немецкии врач 
Гуфеланд (1762 — 1836), лечившии, между 
прочим, Шиллера и Гете, написал в старости 
пособие для врачеи общеи практики на осно
ве своего громадного полувекового опыта. 
Книга оказалось очень востребованнои, и 
выдержала за несколько лет шесть издании. 
В конце книги он поместил особую главу под 
названием «Три первеиших средства врачеб
ного искусства» (Die drei Kardinalmittel der 
Heilkunst). Это были... кровопускание, опии 
и рвотное! Немудрено, что в тех условиях 
важнеишую роль играла личность врача, его 
способность поддержать больного морально, 
«облегчить страдание» и, посредством этого, 
помочь ему преодолеть болезнь. Иными сло
вами, главным оружием врача была пси
хотерапия. Головокружительныи прогресс 
медицины отправил в пыльныи чулан мно
гие прежде коронные средства, вроде банок, 
припарок, пиявок, кровопускания, мышьяка, 
ртути или рвотного камня и дал нам вза
мен поистине чудодеиственные лекарства. 
Энтузиастам доказательнои медицины ка
жется поэтому, что теперь можно обоитись 
этими надежными, научно обоснованными 
средствами, а психотерапию — эту прежнюю 
«палочкувыручалочку» — отдать во владе
ние узким специалистам в этои области — 
психиатрам и психологам. 

На это можно возразить следующее. 
Столь же грандиозная трансформация 
произошла и в военном деле. В древности 
воин имел только лук, да стрелы, и потому 

его главным оружием были мужество и 
отвага, то есть чисто духовные качества. 
Нынешний солдат экипирован несрав-
ненно лучше: он снабжен автоматом, 
гранатами, прибором ночного видения, 
бронежилетом и т.п. И всё-таки, даже 
теперь побеждает в бою не тот, у кого 
лучше военное снаряжение, а у кого дух 
сильнее. То же самое можно сказать и 
про медицину: никакие технические или 
научные открытия не отправят в архив 
личность врача, его целебное психологи-
ческое воздействие на больного... 

Римскии философ Сенека, много 
размышлявшии о природе страдания, за
метил, что «Каждыи несчастен настоль
ко, насколько полагает себя несчастным» 
(«Нравственные письма к Луцилию», пись
мо XXXVIII). Если страдание заключается 
в особом отношении к болезни или к не
приятному ощущению, то ведь это отно
шение у каждого человека может быть 
различным. То, что одного заставляет 
страдать, у другого вызывает прилив му
жества и готовность бороться. Нельзя ска
зать заранее, какои будет реакция данного 
больного на то или иное обстоятельство, 
то есть, будет ли он страдать, и если да, то 
насколько сильно. 

Когда страдание вызывается болью, 
то стоны, слезы и выражение лица тотчас 
говорят врачу, что больнои деиствительно 
страдает. Если же страдание вызвано чемто 
другим, то таких ярких внешних проявлении 
страдания может не быть, хотя это вовсе 
не значит, что больнои не страдает. Он не 
показывает вида, и всётаки молча надеется, 
что доктор не только даст ему таблетки, но 
и посочувствует, утешит, обнадежит и при
ободрит его. Как же обнаружить это неза
метное, немое страдание? Для этого доктору 
надо, вопервых, развивать свою душевную 
чуткость. Вовторых, он не должен ограни
чиваться перкуссиеи, аускультациеи и на
правлением на анализы и в рентгеновскии 
кабинет. Надо еще и побеседовать с больным 
человеком, причем не только с узкои целью 
собрать анамнез настоящеи болезни, то 
есть, на что он жалуется, когда болезнь на
чалась, и чем его лечили в прошлом. Надо 
ещё попытаться проникнуть в его душевныи 
мир, чтобы понять, что именно вызывает 
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страдание у данного больного, и в чем оно 
заключается. Только тогда врач сможет по
настоящему выполнить завет всегда облег
чать страдание... 

Но вот у доктора нет сомнении: этот 
больнои страдает. Какими же психологи
ческими средствами и приемами можно 
воспользоваться, чтобы помочь ему? Начну 
с неожиданного: просто выслушать с сочув
ствием. У Александра Володина — известно
го драматурга и поэта — есть поразительное 
стихотворение: 

Говорят — Бога нет.
А есть Законы Физики,

и Законы Химии,
и Закон Исторического Материализма.
Раньше, когда я был здоров,

Бог мне и не нужен был.
А Законы Физики,

и Законы Химии,
и Закон Исторического Материализма 
объясняли мне всё

и насыщали верой
в порядок мирозданья

и в самого себя.
(Когда я был здоров).

Но теперь, когда душа моя больна,
ей не помогают Законы Физики,

ей не помогают Законы Химии
и Закон Исторического Материализма. 
Вот если бы Бог был —
ну, не Бог, а хотя бы что-то высшее,

чем Законы Физики,
и Законы Химии,

и Закон Исторического Материализма,
— я бы сказал Ему:

— Я болен.
И Оно ответило бы:

— Это верно.
Вот беда какая, ты болен... 

Герои этого стихотворения не просит 
всемогущего Бога избавить его от болез
ни или хотя бы от его душевнои муки. Он 
жаждет только одного, чтобы было кому 
пожаловаться, и чтобы тот, кто может всё 
понять, выслушал и — не вылечил, нет! — а 
хотя бы просто посочувствовал, дескать, 
«Да, вот ведь бедато какая...» и помолчал 
бы вместе с ним... Какое глубокое понимание 
сути человеческого страдания! 

В молодости я боялся долго сидеть 
у постели умирающего больного — ведь 

сказатьто нечего! Я думал, что это 
вынужденное молчание обнаруживает мое 
врачебное бессилие самым унизительным 
образом. Теперь я понимаю, что даже 
молчание, если только оно проникнуто 
теплотои и сочувствием — это тоже по
мощь человеку, которыи страдает... 

Но в нашем психологическом арсенале 
есть не только такое молчание. Один мои 
пациент, у которого был давнии и тяжелыи 
хроническии бронхит и выраженная 
эмфизема легких, сказал мне както с 
печальнои улыбкои: «У вас, у врачеи, есть 
два любимых выражения: «Это бывает» и 
«Это проидет». К сожалению, теперь я все 
чаще слышу «Это бывает» и всё реже — 
«Это проидет»... 

Это шутливое, но меткое замечание на
водит на размышления — деиствительно, 
почему мы часто употребляем эти фразы? 
Обычно их произносят мельком, почти что 
машинально, не придавая им особого зна
чения. Тем не менее, они являются одним 
из элементов тои неспецифическои психо
терапии, которую бессознательно приме
няют в своеи повседневнои практике мно
гие врачи. Когда мы говорим «это бывает», 
мы, тем самым, как бы сообщаем больному, 
что беда, постигшая его, не является чем
то небывалым, исключительным. Точно та
кое же явление доктор встречал и раньше, 
оно ему знакомо, он ничуть не удивлен и 
не растерян, и, следовательно, он знает, что 
надо делать....Когда же мы говорим, что «это 
проидёт», то, тем самым, мы авторитетно за
веряем больного, что его страдание не будет 
длиться вечно, и что облегчение наступит 
обязательно. Эти две, казалось бы, такие 
банальные фразы отвечают жажде измучен
ного больного получить утешение. Вот поче
му даже эти незатеиливые слова проникают 
в его душу и облегчают его страдание. 

А если врачу удается понять, в чем имен
но заключается страдание данного больно
го, то он сможет наити более подходящие 
слова, чем только что упомянутые, и такие 
аргументы, которые деиствительно утешат и 
облегчат человека, которыи страдает... 

Например, больнои жалуется на тя
желую бессонницу: «Доктор, я совсем не 
сплю, замучился прямо». На самом же 
деле, он страдает просто потому, что тра
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гически оценивает это абсолютно неви
нное явление. Ведь всем известно, что ли
шение сна хотя бы на суткидвое вызывает 
такую непреодолимую сонливость, что 
человек засыпает буквально на ходу. Неда
ром, пытка лишением сна является одним 
из самых эффективных методов сломить 
волю. Если человек не спал всего одну 
ночь, то уже на следующие сутки он об
язательно возместит этот дефицит. 

Иногда быстро заснуть не удается. 
Причинои является обычно возбуждение, 
накопившееся на протяжении дня. У чело
века с тревожномнительным характером 
это нетерпеливое ожидание сна порождает 
тревогу — а вдруг я совсем не засну? Как же 
я смогу работать завтра? Или, быть может, 
я засну, но только под утро, не услышу зво
нок будильника и опоздаю? От подобных 
мыслеи возбуждение и волнение нарастают 
еще больше и гонят сон прочь. В резуль
тате больнои засыпает поздно и встает с 
чувством разбитости. (Кстати, это дурное 
самочувствие вызвано не тем, что сон был 
слишком коротким, а нервнои усталостью 
от долгого ночного беспокоиства перед на
ступлением сна. Ведь каждыи врач с опытом 
ночных дежурств знает, что если человека 
разбудить всего после нескольких часов сна, 
то он просыпается достаточно бодрым и 
работоспособным). Теперь такои человек 
будет ожидать каждую следующую ночь с 
тревогои, боясь, что его мучения опять по
вторятся... 

Конечно, легче всего отделаться от та
кого пациента, прописав ему снотворные 
таблетки. Но тем самым мы создаем у него 

условныи рефлекс: есть таблетка — есть сон, 
нет таблетки — нет сна. В результате мы 
приучаем больного к пожизненному при
ему снотворных. А ведь сущность страдания 
здесь чисто психологическая. Так почему же 
не ответить адекватным, психологическим 
воздействием, то есть попытаться убедить 
больного отнестись к своеи проблеме более 
спокоино. Такои метод лечения бессонницы 
прекрасно описал выдающиися психотера
певт Дюбуа (P. Dubois, 18481918) в своеи 
замечательнои книге, которую я горячо ре
комендую всем врачам, «Психоневрозы и их 
психическое лечение» (СПБ 1912 г.): 

«... Я обыкновенно говорю так: сон — всё 
равно, как голубь; если вы его не трогаете, он 
подлетает к вам, но если захотите поимать, 
он улетит!... Не беспокоитесь, и не гонитесь 
за сном; этим вы его только отгоняете от 
себя.... В нескольких бессонных ночах не 
заключается никакои опасности... Можно 
без всякого риска не обращать внимания на 
бессонницу, тем более, что это есть и лучшее 
средство вернуть себе спокоиствие и сон. 
Пусть больнои, прежде всего, перестанет 
бояться бессонницы, пусть отнесется к неи 
равнодушно, говоря себе: если засну, тем 
лучше; не засну, не беда. Только когда за
тихнет душевное волнение, сон является 
сам собою». 

Разумеется, дать конкретные советы, 
как поступать в разных случаях, невозмож
но. Цель этого эссе — всего лишь показать 
сложность проблемы страдания в медицине 
и побудить читателя к размышлению. Это 
поможет ему наити свои собственныи под
ход к страдающему больному.
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