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Резюме
Гострі порушення церебрального кровообігу (інсульти) — одні з давно відомих ускладнень цукрового 
діабету, які, поряд з іншими макросудинними ускладненнями, як-от інфаркт міокарда, ураження 
периферійних артерій, є основною причиною смертності пацієнтів з цукровим діабетом 2-го типу. 
Інсульти є третьою за значенням причиною смертності в економічно розвинених країнах Європи й Пів-
нічної Америки. Попри великі зусилля, прикладені для зниження ризику інсультів у багатьох розвинених 
країнах світу, збільшення тривалості життя й зростання поширеності факторів ризику розвитку 
інсульту (серед яких цукровий діабет відіграє одну з головних ролей) призвели до того, що ймовірність 
захворюваності інсультом протягом життя, навпаки, зросла з 22,8 % у 1990 році до 24,9 % у 2016 році. 
В цьому огляді, що базується на аналізі сучасних досліджень, розглядаються питання етіології, пато-
генезу ти фактори ризику інсультів у пацієнтів з цукровим діабетом.
Ключові слова: інсульт, смертність, фактори ризику інсультів, цукровий діабет

Густав Клімт. Смерть та життя, 1910–1915 рр.
Відомо, що Клімт помер від грипу — «іспанки» 1918 року. Утім з погляду сьогодення коректніше сказати, що пара-
лізована після порушення мозгового кровообігу людина померла «з» «іспанкою», а не «від» неї.
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Гострі порушення церебрального крово-
обігу (інсульти) — одні з давно відомих 
ускладнень цукрового діабету, які, поряд з 
іншими макросудинними ускладненнями, 
як-от інфаркт міокарда, ураження пери-
ферійних артерій, є основною причиною 
смертності пацієнтів з цукровим діабетом 
2-го типу. Інсульти є третьою за значенням 
причиною смертності в економічно роз-
винених країнах Європи й Північної Аме-
рики. Попри великі зусилля, прикладені 
для зниження ризику інсультів у багатьох 
розвинених країнах світу, збільшення три-
валості життя й зростання поширеності 
факторів ризику розвитку інсульту (серед 
яких цукровий діабет відіграє одну з голо-
вних ролей) призвели до того, що ймовір-
ність захворюваності інсультом протягом 
життя, навпаки, зросла з 22,8 % у 1990 році 
до 24,9 % у 2016 році [1]. За статистичними 
даними США, щороку приблизно в 795 ти-
сяч людей діагностують гостре порушен-
ня церебрального кровообігу, з них у 610 
тисяч інсульт відбувається вперше, а у 185 
тисяч людей діагностують повторне пору-
шення церебрального кровообігу. Згідно з 
даними Європейського товариства кардіо-
логів, у країнах, що входять до складу цієї 
організації, середній показник захворю-
ваності інсультом становить 143,4 на 100 
тисяч осіб, а поширеність — 1276 на 100 
тисяч населення з великими відмінностя-
ми між країнами — від 570 в Італії до 1869 
в Латвії. У 2017 році в країнах, що входять 
у Європейський Союз, зареєстровано один 
мільйон 120 тисяч випадків інсульту, 460 
тисяч смертельних випадків, спричинених 
гострими порушеннями церебрального 
кровообігу, і понад 9 мільйонів 500 тисяч 
людей, які пережили інсульти в попередні 
роки. Розрахували, що в 2047 році захво-
рюваність на інсульт ще більше зросте 
(на 40 тисяч), а число осіб з порушеннями 

церебрального кровообігу зросте майже на 
2 млн 600 тисяч [2]. До того ж поширеність 
інсульту набагато вища в країнах Східної 
Європи порівняно із Західною Європою, а 
також вища в країнах із середнім економіч-
ним розвитком порівняно з країнами з ви-
соким рівнем життя, що робить проблему 
інсульту особливо актуальною для нашої 
країни [3]. Інсульти призводять до тяж-
ких наслідків у людей, що перехворіли на 
них, — навіть за сучасних можливостей ліку-
вання й реабілітації в двох третин пацієнтів 
зберігаються виразні фізичні (неврологічні) 
й психологічні наслідки, які помітно зни-
жують якість життя пацієнтів і часто-густо 
призводять до формування інвалідності, по-
треби стороннього догляду, що, відповідно, 
спричиняє великі економічні витрати й стає 
умовою важливого медико-соціального зна-
чення порушень церебрального кровообігу 
[4]. Основними типами інсультів є ішемічний 
(який відзначають у 87 % випадків), гемора-
гічний (у 10 %) і субарахноїдальний крово-
вилив (у 3 %) [5].

Цукровий діабет є встановленим 
чинником ризику розвитку інсульту, що 
переконливо показано в багатьох дослі-
дженнях, як крос-секційних, так і про-
спективних. У дослідженні INTERSTROKE, 
здійсненому в 22 країнах, яке мало на меті 
виявити фактори ризику інсульту в сучас-
них медико-соціальних умовах, підтверди-
ли статистично значуще зростання ризику 
розвитку гострих порушень церебрального 
кровообігу в пацієнтів з цукровим діабе-
том — на 36 % проти осіб відповідного віку 
без діабету [6]. У нещодавно опублікова-
ному великому дослідженні, проведеному 
в Данії, аналізувався ризик смертності від 
різних причин протягом 5-річного періоду 
в більш ніж 150 тисяч пацієнтів з уперше 
діагностованим цукровим діабетом 2-го 
типу. До того ж виявили, що навіть з ви-
користанням сучасних можливостей ліку-
вання цукрового діабету та профілактики 
ускладнень в умовах однієї з найрозвине-
ніших країн світу й соціально орієнтованої 
медичної допомоги в пацієнтів з діабетом 
смертність унаслідок інсульту залишається 
в 2,2 раза вищою, ніж у групі людей відпо-
відного віку, які хворіють на діабет. Навіть 
більше, розрахували, що гострі порушення 
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Таблиця 1. Ризик інсульту в пацієнтів з діабетом

Автори Популяція дослідження 
Тривалість 

спостережен-
ня, роки

Відносний ризик

Stegmayr,  
Asplund, 1999 Швеція, 241 тисяча осіб віком 35−74 років 8 Чоловіки — 4,1; Жінки — 5,8

Kannel,  
McGee, 1979 

Фремінґемське дослідження, 5209 осіб віком 
30−62 років 20 Чоловіки —2,5; Жінки —3,6

Abbott  
et al., 1987

Програма вивчення серця в Гонолулу,  
690 пацієнтів з цукровим діабетом і 6908 
без діабету віком 45−70 років

12 2,0

 Lehto  
et al., 1986

Фінляндія, 1059 пацієнтів з цукровим 
діабетом і 1373 без діабету віком 45−64 роки 7 Чоловіки — 3,3 ; Жінки — 5,4

Niskanen  
et al., 1998

133 пацієнти середнього віку зі щойно 
діагностованим цукровим діабетом 2-го 
типу і 144 особи віком 45−64 років у групі 
контролю

15 Чоловіки — 2,4; Жінки — 6,8

Folsom 
et al., 1999

Дослідження ризику атеросклерозу  
в громадах, 15792 осіб віком 45−64 роки 6-8 У осіб з глюкозою натще > 140 мг/дл — 3,7 

У осіб з глюкозою натще > 126 мг/дл — 3,23

Wannamethee 
et al., 1999

Велика Битанія, 7735 чоловіків віком 
40−59 років 16,8

2,07 (у осіб з раніше діагностованим діабетом) 
2,27 (у осіб з діабетом, діагностованим під час 

дослідження) 

Abu-Lebdeh  
et al., 2001

Округ Олмстед, штат Міннесота, США,  
9936 осіб (449 з діабетом) віком 40−70 років 15 3,5

Kuusisto  
et al., 1994

Фінляндія, 1298 осіб  
(229 з діабетом)  
віком 65−74 роки

3,5 Чоловіки — 1,36; Жінки — 2,25

Hart et al., 
2000

Пейслі/Ренфрюшир, Шотландія, 7052 
чоловіки, 8354 жінки віком 45−64 років 20 Чоловіки —1,52; Жінки — 2,83

Manson  
et al., 1991

США, Дослідження здоров’я медсестер,  
116 177 жінок віком 30−55 років 8 5,4

Aronow, Ahn, 
2002

США, латиноамериканці, 201 чоловік,  
302 жінки віком 70−90 років 3,5 Чоловіки — 3,5; Жінки — 5,0 

Mulnier  
et al., 2006

Велика Британія, загальна практика, 41 799 
пацієнтів з цукровим діабетом 2-го типу, 
202 733 без діабету віком 35−89 років

7,5 Чоловіки — 2,08; Жінки — 2,32 

Almdal  
et al., 2004 Данія, Копенгаген, 13 105 осіб 20 

Чоловіки — 1,5-2; Жінки — 2-6,5  
(оцінювали відносний ризик першого  

інсульту, випадків і шпиталізацій) 

Ottenbacher  
et al., 2004

США, американці мексиканського 
походження, 3050 осіб, 690 з цукровим 
діабетом віком понад 65 років

7 1,8

Schramm  
et al., 2008

Данія, загальне населення (понад 3 млн),  
71 802 пацієнти з цукровим діабетом 5 Чоловіки — 2,51; Жінки — 2,45

Jeerakathil  
et al., 2007

Саскачеван, Канада 12 272 пацієнти  
зі щойно діагностованим цукровим 
діабетом 2-го типу 

5 Від 1,8 у осіб > 75 років до 5,6  
у осіб віком 30−44 років
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церебрального кровообігу в пацієнтів з 
діабетом призводять до скорочення три-
валості життя на 6,4 місяця, що, з усьо-
го видно, є дуже суттєвим зменшенням 
для 5-річного терміну спостереження [7]. 
Результати основних, найбільших дослі-
джень, у яких ставили за мету порівняти 
ризик розвитку інсультів у осіб, хворих 
на діабет, і тих, що не хворіє на цукровий 
діабет, подано в таблиці 1. 

Слід зазначити, що, беручи до уваги 
велику кількість людей, у яких цукровий 
діабет залишається недіагностованим про-
тягом тривалого часу, показники підви-
щеного ризику розвитку інсульту під час 
діабету можуть змінюватися в двох на-
прямках. У разі інсульту в людей, які хво-
ріють на діабет, одначе не зареєстровані як 
пацієнти із цим захворюванням, вказане 
значення діабету, як фактора ризику ін-
сульту, може бути занижене й навпаки. А 
що число людей з діабетом набагато вище, 
ніж зафіксоване в медичній документації, 
то справжні показники захворюваності й 
поширеності інсультів у осіб з діабетом 
можуть бути дещо «розбавлені», тобто 
зменшені. Проте, як доведено в великому 
дослідженні, спеціально присвяченому 
цим питанням, значення цукрового діа-
бету як важливого фактора ризику розви-
тку інсульту принципово не змінюється, 
навіть якщо припустити набагато більшу 
кількість хворих з діабетом у популяції 
проти офіційно зареєстрованої [8].  

Підрахували, що ризик інсульту в попу-
ляції, зумовлений саме впливом цукрового 
діабету (тобто, інакше кажучи, кількість ви-
падків інсульту, яким можна було б потен-
ційно запобігти у разі гіпотетичної умови 
цілковитого запобігання діабету й, відпо-
відно, усунення діабету як захворювання), 
становить 18 % у чоловіків і 22 % в жінок 
[8].  Приблизно такий самий показник по-
пуляційного ризику інсульту — 21 % уна-
слідок діабету здобули й у великому дослі-
дженні Atherosclerosis Risk in Communities 
Study (ARIS) [9].  Особливо важливу роль 
у зростанні ризику захворюваності на ін-
сульт відіграє поєднання цукрового діабету 
й артеріальної гіпертензії, яке, як відомо, 
дуже часто фіксується в пацієнтів з діа-
бетом. Наприклад, даними популяційних 

досліджень, проведених у США, від 37 до 
42 % усіх випадків ішемічного інсульту зу-
мовлені цукровим діабетом самостійно або 
в поєднанні з артеріальною гіпертензією, і 
то такий виразний негативний вплив діа-
бету відзначали попри етнічну належність 
пацієнтів, як у білих, так і в чорношкірих 
жителів країни [10].  

Важливо, що значення цукрового діа-
бету як серйозного фактора ризику розвитку 
інсульту й смертності, зумовленої гострими 
церебральними порушеннями, великою мі-
рою варіює між країнами залежно від рівня 
їхнього соціально-економічного розвитку. 
У великому дослідженні, в якому проана-
лізували причини смертних випадків у 52 
країнах, що належать до різних географічних 
регіонів, знайшли, що 13 % усіх випадків 
смерті від інсультів зумовлені цукровим діа-
бетом, до того ж найбільшою мірою «внесок» 
діабету в зростання смертності від інсульту 
відзначався в країнах з низьким і середнім 
економічним розвитком [11].  Хоча це до-
слідження й не проводилося в Україні, але, 
беручи до уваги зазначені вище дані про 
більшу захворюваність інсультом у країнах 
Східної Європи порівняно з країнами За-
хідної Європи, нам видається, що можна 
обґрунтовано припустити, що в нашій країні 
значення цукрового діабету як фактора ри-
зику інсульту є особливо важливим. А що 
розрахунки діабет-зумовленого підвищеного 
ризику інсульту ґрунтуються на показни-
ках поширеності й захворюваності діабету, 
можна з велику часткою впевненості при-
пустити, що цей показник має неухильну 
тенденцію до зростання, з огляду на те, що, 
з одного боку, постійно збільшується число 
осіб, які страждають на цукровий діабет у 
всіх країнах світу, а, з другого боку, збері-
гається значно підвищений ризик розвитку 
гострих порушень церебрального кровообігу 
в пацієнтів з цукровим діабетом.

Поєднання цукрового діабету і інсульту 
є не тільки важливою медичною, а й еконо-
мічною та соціальною проблемою. Підрахо-
вано, що близько 15 % усіх витрат, зумов-
лених лікуванням і реабілітацією пацієнтів 
з цереброваскулярними захворюваннями, 
пов’язані з витратами на лікування цукрово-
го діабету в цих хворих [12].  Серед фахівців-
кардіологів практично загальноприйнятим 
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є положення про те, що цукровий діабет яв-
ляє собою еквівалент пережитого інфаркту 
міокарда для оцінювання дальшого ризику 
розвитку серцево-судинних захворювань і 
смертності, тобто ризик розвитку гострого 
інфаркту міокарда набагато підвищений, до 
того ж однаковою мірою, у людей, які хворі-
ють на цукровий діабет, і в осіб, які вже мали 
гострий інфаркт міокарда раніше. Мабуть, 
можна казати про те, цукровий діабет для 
оцінювання дальшого кардіоваскулярного 
ризику може вважатися і еквівалентом пере-
житого інсульту. Наприклад, у дослідженні 
Women’s Pooling Project, яке охоплювало по-
над 27 000 жінок, яких спостерігали протя-
гом восьми років, доведено, що смертність 
унаслідок гострих порушень церебрального 
кровообігу в пацієнтів з цукровим діабетом, 
які мали раніше якісь серцево-судинні за-
хворювання, була вищою, ніж у групі осіб без 
діабету, які перебули раніше інсульт [13, 14].  

Дуже важливими з медичного та соці-
ального погляду є дані про те, що цукровий 
діабет набагато більшою мірою підвищує ри-
зик розвитку інсульту в пацієнтів з цукровим 
діабетом молодого віку проти такого ризи-
ку в осіб похилого та старечого віку [15]. З 
усього видно, як зі старінням накопичуються 
інші фактори ризику інсульту, що в певній 
мірі зменшує вклад цукрового діабету в роз-
виток порушень церебрального кровообігу.

Про взаємозв’язок між цукровим діа-
бетом і ризиком інсульту можуть свідчити 
також дані про високу поширеність як цу-
крового діабету, так і гіперглікемії в пацієн-
тів з гострими порушеннями церебрального 
кровообігу. Наприклад, частота натрапляння 
на явний цукровий діабет і порушення толе-
рантності до глюкози в людей з інсультами 
коливається за даними низки досліджень 
від 11 до 81 % [16, 17, 18, 19]. Таку велику 
розбіжність показників поширеності діа-
бету серед пацієнтів з інсультами можна, 
на наш погляд, пояснити типами інсультів 
(ішемічний або геморагічний), першим чи 
повторним порушенням церебрального кро-
вообігу, підбором хворих (у гострому періоді 
інсульту або на пізнішому, реабілітаційному, 
етапі) і особливостями їхнього залучення 
в дослідження, а також (що, напевно, віді-
грає основну роль у появі таких неоднако-
вих результатів) використаними методами 

діагностики цукрового діабету (визначення 
глікемії тільки натщесерце, у будь-який час 
доби, проведення тесту на толерантність 
до глюкози, визначення глікозильованого 
гемоглобіну або фруктозаміну). Також по-
казано, що поширеність цукрового діабету 
серед пацієнтів з інсультами має тенденцію 
до зростання протягом останніх десятиліть, 
що, з одного боку, може відображати зрос-
тання захворюваності й поширеності діабету 
в світі, а, з другого — певний «перерозподіл» 
виразності й значення основних факторів 
ризику розвитку інсультів до більшого впли-
ву саме цукрового діабету.

Важливо наголосити, що цукровий діа-
бет являє собою незалежний фактор ризику 
розвитку гострих порушень церебрального 
кровообігу. Відомо, що так звані традицій-
ні, класичні фактори ризику інсульту, як-от 
артеріальна гіпертензія, дисліпідемія, фі-
бриляція передсердь, серцева недостатність, 
серцево-судинні захворювання, яких зазна-
ли раніше, набагато частіше трапляються в 
пацієнтів з цукровим діабетом, проти їхньої 
поширеності в загальній популяції осіб, по-
рівнюваних за віком. Саме тому, здається 
привабливим пояснити зростання ризику 
інсульту в разі цукрового діабету саме біль-
шою частотою цих факторів ризику. Одначе 
показано, що ризик захворюваності й смерт-
ності від інсульту в осіб із цукровим діабетом 
залишався підвищеним приблизно вдвічі 
проти осіб відповідних вікових груп під час 
ретельного статистичного аналізу й корекції 
здобутих результатів, що дає можливість 
нівелювати вплив цих традиційних факторів 
ризику, підтверджуючи значення діабету як 
самостійного фактора ризику інсульту [9]. 
Інакше кажучи, навіть досягнувши ідеаль-
ної корекції всіх відомих факторів ризику, у 
пацієнтів з діабетом зберігатиметься помітне 
зростання захворюваності інсультом.

У великому метааналізі 64 досліджень, 
що охоплювали понад 775 тисяч людей і 12 
539 випадків інсульту, ще раз підтвердили 
значення цукрового діабету як фактора ри-
зику інсульту й водночас виявили гендерні 
відмінності — підвищення ризику інсульту 
в жінок з діабетом становило 2,28, а у чоло-
віків — 1,83, і жінки, які хворіють на діабет, 
мали на 27 % вищий ризик інсульту порівня-
но з таким у чоловіків з діабет [20]. Фактори 
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ризику інсульту в пацієнтів з цукровим діа-
бетом, виявлені в клініко-епідеміологічних 
дослідженнях, узагальнені в таблиці 2. Ви-
дається обґрунтованим поділ цих факторів 
на неспецифічні (тобто загальні для осіб з 
цукровим діабетом і без цукрового діабету) 
й специфічні саме для пацієнтів з цукровим 
діабетом. Такими характерними для осіб з 
діабетом факторами є тривала гіперглікемія, 
велика тривалість перебігу діабету, наявність 
мікро- і макросудинних ускладнень діабе-
ту, інсулінорезистентність і зумовлена нею 
гіперинсулінемія. Кожен із цих факторів са-
мостійно або посилюючи негативний вплив 
інших факторів може сприяти підвищенню 
ризику інсульту.

Хоча в більшості епідеміологічних дослі-
джень вивчали негативний вплив цукрового 
діабету 2-го типу на ризик розвитку інсульту, 
виявили також зростання захворюваності 
інсультом і в пацієнтів з цукровим діабетом 
1-го типу. Скажімо, у великому проспектив-
ному дослідженні Nurses’ Health Study, що 
охоплювало понад 115 тисяч жінок, яких спо-
стережуваних протягом тривалого часу —  до 
26 років, знайшли, що збільшення ризику 

розвитку інсульту виражалося в набагато 
більшому ступені в осіб, які хворіють на цу-
кровий діабет 1-го типу (зростання ризику 
інсульту проти показника в загальній по-
пуляції становило 4,7 раза), ніж у хворих 
з цукровим діабетом 2-го типу (ризик ін-
сульту у цих пацієнтів був збільшений у 1,8 
раза) [21]. Захворюваність інсультом була 
практично однаковою в пацієнтів з цукро-
вим діабетом 1-го й 2-го типу та в великому 
багатонаціональному проекті, що прово-
диться під егідою Всесвітньої Організації 
охорони здоров’я (WHO Multinational Study 
of Vascular Disease in Diabetes) [22]. Значення 
цукрового діабету, як важливого фактора ри-
зику інсульту, є особливо актуальним у осіб 
молодшого віку й дещо знижується в міру 
старіння людини. У великому проспективно-
му дослідженні, що охоплювало 23 751 паці-
єнта з цукровим діабетом, діагностованим у 
них у віці до 30 років, які отримували інсулі-
нотерапію, виявили, що діабет призводить до 
підвищення смертності внаслідок гострого 
порушення церебрального кровообігу в 3,1 
раза в чоловіків і в 4, 4 раза в жінок проти 
такого показника в загальній популяції. До 

Таблиця 2. Фактори ризику інсульту в пацієнтів з цукровим діабетом

Автори Фактори ризику 

Davis et al., 1999 Вік, чоловіча стать, артеріальна гіпертензія, фібриляція передсердь

Lehto et al., 1996
Попередні порушення мозкового кровообігу, артеріальна гіпертензія, 
куріння, підвищений рівень холестерину та тригліцеридів,  
низький рівень ЛПВЩ, гіперглікемія, тривалість діабету

Sasaki et al., 1995 Вік, артеріальна гіпертензія, ішемічні зміни на ЕКГ, мікросудинні 
ускладнення, терапевтичний режим

 Abu-Lebdeh et al., 2001 Вік, артеріальна гіпертензія, куріння, вихідний рівень глюкози

Yoshinari et al., 1997 Загальний холестерин, чоловіча стать

Fuller et al., 2001

Систолічний артеріальний тиск, тривалість захворювання (тільки  
у жінок з діабетом 2-го типу), куріння (у чоловіків з діабетом 
2-го типу), ймовірні зміни ЕКГ (у чоловіків з діабетом 1-го типу), 
можливі зміни ЕКГ (у осіб з цукровим діабетом 2-го типу)

Yang et al., 2007 Вік, HbA1c, співвідношення альбуміну та креатиніну в сечі та 
ішемічна хвороба серця

Giorda et al., 2007 Вік та історія інсульту

Mulnier et al., 2006 Молодший вік, жінки, тривалість діабету, куріння, ожиріння,  
фібриляція передсердь та гіпертонія

Цукровий діабет та інсульт    Маньковський Б. М. 
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того ж найістотніше збільшення смертнос-
ті від інсульту знайшли в групі пацієнтів у 
віці 20–39 років — більш ніж у п’ять разів 
у чоловіків і більш ніж у сім разів у жінок 
[23]. В іншому дослідженні, в яке залучили 
понад 12 000 пацієнтів з уперше виявленим 
цукровим діабетом 2-го типу, зазначено, що, 
хоча зростання ризику інсульту внаслідок 
діабету реєстрували в усіх вікових групах об-
стежених осіб, найзначущіше збільшення (в 
5,6 раза) відзначено в групі в віці 30–44 років 
[24]. З усього видно, через те що в молодших 
людей багатьох факторів ризику інсульту 
нема або вони не настільки виразні, значення 
цукрового діабету в підвищенні захворюва-
ності та смертності від інсульту стає «опуклі-
шим» саме в таких вікових групах. Ця думка 
мабуть, підтверджується і опублікованим 
недавно метааналізом 13 досліджень, в яко-
му знайшли: що більш у старшому віці роз-
винувся цукровий діабет, то менший ризик 
серцево-судинних захворювань. Скажімо, 
кожен рік пізнішого формування цукрово-
го діабету приводив до зниження ризику 
цереброваскулярних захворювань на два 
відсотки [25]. Справді, ці результати аж ніяк 
не нівелюють роль віку як фактора ризику 
інсультів — наприклад, у пацієнта з діабетом 
у віці 30 років ризик інсульту, природно, 
нижчий, ніж у 50-річного пацієнта, проте з 
досягненням обома пацієнтами віку 60 років 
імовірність розвитку інсульту буде на чотири 
відсотки вищою в пацієнта, який захворів у 
30-річному віці.

Роль гіперглікемії  
як фактора ризику інсульту

А що цукровий діабет, як зазначалося 
вище, являє собою самостійний фактор 
ризику розвитку інсульту, попри наявність 
у пацієнтів супутніх захворювань та інших 
факторів ризику, то буде логічним при-
пустити, що така специфічна для діабету 
характеристика як хронічна гіперглікемія 
може відігравати основну роль у зростанні 
ризику порушень церебрального кровоо-
бігу у цьому захворюванні. Це припущення 
є виправданим і спираючись на той факт, 
що багатьма епідеміологічними і інтер-
венційними дослідженнями переконливо 
доведено, що саме тривала гіперглікемія 

призводить до розвитку й прогресування 
мікросудинних ускладнень діабету, як-от, 
ретинопатія, діабетична хвороба нирок, 
і, з іншого боку, підтримка нормогліке-
мії помітно знижує ризик розвитку цих 
ускладнень (дослідження DCCT, UKPDS, 
Kumamoto та інші). Одначе досі немає од-
нозначної відповіді на питання, яка роль 
підвищеного вмісту глюкози в крові в 
збільшенні ризику інсульту в пацієнтів з 
цукровим діабетом. У низці епідеміоло-
гічних досліджень виявлено статистично 
значущий взаємозв’язок між рівнем гіпер-
глікемії й зростанням ризику інсультів, 
як зі смертельним, так і несмертельним 
наслідками [26, 27]. У великому, раніше 
вже згадуваному дослідженні ARIC під час 
аналізу близько 11 тисяч осіб без діабету 
й понад 1600 пацієнтів, які хворіють на 
діабет і за якими спостерігали протягом 
8–10 років, з’ясували, що підвищений глі-
козильований гемоглобін є незалежним 
чинником ризику інсульту, до того ж у 
осіб, які хворіють і які не хворіють на цу-
кровий діабет [28]. У метааналізі трьох 
досліджень показано, що кожен один від-
соток збільшеного рівня глікозильованого 
гемоглобіну (що, як відомо, відображає 
збільшення середньої глікемії за три міся-
ці, що передують аналізу, на 1,6 ммоль/л) 
призводив до зростання ризику розвитку 
гострих порушень церебрального крово-
обігу на 17 % [29]. Певну залежність між 
зростанням смертності від інсульту й по-
казником глікозильованого гемоглобіну 
виявили й у дослідженні UKPDS: у паці-
єнтів, які під час спостережного терміну 
померли внаслідок гострого порушення 
церебрального кровообігу, вихідні показ-
ники глікозильованого гемоглобіну були 
вищими, ніж відповідні показники в осіб, 
у яких теж розвинувся інсульт, що не при-
звів, однак, до смерті пацієнтів, і кожен 1 
% підвищеного глікозильованого гемогло-
біну був асоційований зі збільшенням ри-
зику фатального інсульту на 37 % [30]. Ці-
каво відзначити, що, внесок гіперглікемії в 
зростання ризику інсульту може різнитися 
в пацієнтів з цукровим діабетом залеж-
но від віку пацієнтів. Наприклад, пряма 
залежність між рівнем глікозильованого 
гемоглобіну й ризиком інсульту виявили 
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в пацієнтів з діабетом, у яких захворюван-
ня розвинулося в віці після 30 років, тоді 
як у молодих пацієнтів такої залежності 
не відзначали [31, 32]. Проте в інших до-
слідженнях, зокрема й у дуже великих, не 
знайшли залежності між ризиком інсульту 
й рівнем глікемії або глікозильованого 
гемоглобіну. В епідеміологічному аналізі 
даних дослідження UKPDS підрахували, 
що зі зниженням рівня глікозильованого 
гемоглобіну на один відсоток можна до-
сягти зниження ризику інсульту тільки 
на чотири відсотки, що є статистично не-
значущим, і модель розрахунку ризику 
інсульту, розроблена на основі результатів 
цього дослідження, не охоплює рівня глі-
козильованого гемоглобіну [33].

У деяких дослідженнях вивчали 
взаємозв’язок між умістом глюкози крові 
під час тесту на толерантність до глюкози 
й ризиком інсульту. В аналізі даних трьох 
великих досліджень — Whitehall Study (який 
охоплював 10 025 людей), Paris Prospective 
Study (6629 людей) і Helsinki Policemen Study 
(631 людину) виявили зростання ризику 
інсульту в осіб, у яких показник глікемії 
через дві години після вживання глюкози 
лежав у межах 2,5 % найвищих значень. Од-
наче в обліку інших можливих чинників цей 
взаємозв’язок між постпрандіальною гіпер-
глікемією й порушеннями церебрального 
кровообігу втрачав статистичну значущість 
[34]. У відомому дослідженні DECODE, в 
якому чітко показано значення постпран-
діальної гіперглікемії як важливого чин-
ника зростання загальної та кардіоваску-
лярної смертності, не виявили значущого 
взаємозв’язку між постпрандіальною гіпер-
глікемією й ризиком інсульту [35].

У недавній публікації подано резуль-
тати аналізу взаємозв’язку між рівнем глі-
кемії й ризиком розвитку ішемічного ін-
сульту на великому масиві даних, здобутих 
у проспективному дослідженні близько 
120 тисяч осіб у рамках двох проектів у 
Копенгагені (Данія) і понад 440 тисяч осіб 
у проекті MEGASTROKE. З’ясували, що 
зростання рівня глікемії на 1 ммоль/л при-
зводило до збільшення ризику ішемічного 
інсульту на 74 % [36].

Беручи до уваги зростання числа осіб 
з переддіабетом у всіх країнах, важливо 

з’ясувати, чи відіграє роль переддіабет як 
фактор ризику інсульту. У Whitehall study 
знайшли зростання ризику інсульту в па-
цієнтів з явним цукровим діабетом у 3,9 
раза й у осіб з порушеною толерантністю 
до глюкози в 3,2 раза порівняно з особами 
з нормальною толерантністю до глюкози 
[37]. Підвищений ризик розвитку інсульту 
відзначили також у осіб з переддіабетом 
(порушенням толерантності до глюкози), 
ще більш зрослий у пацієнтів з явним цу-
кровим діабетом [38]. Одначе в інших до-
слідженнях виявили, що тоді як явний 
цукровий діабет був важливим фактором 
ризику інсульту, порушена толерантність 
до глюкози не мала такого значення [39]. 
Також знайшли, що порушення толерант-
ності до глюкози асоціювалося з підвище-
ним ризиком інсульту лише в осіб, у яких 
були субклінічні ознаки ураження судин 
[40]. Стосовно цього найбільший інтерес, 
з усього видно, представляють результати 
нещодавно опублікованого великого мета-
аналізу 129 досліджень, що охоплювало 
понад 10 млн людей з атеросклеротичними 
захворюваннями судин або без них, що їх 
спостерігали пересічно майже 10 років. У 
цьому метааналізі вивчали взаємозв’язок 
між переддіабетом і ризиком розвитку 
серцево-судинних захворювань. Дослід-
ники з’ясували, що переддіабет порівняно 
з відповідними показниками в осіб з нор-
моглікемією статистично значущо підви-
щував відносний ризик розвитку інсульту 
на 14  %, абсолютний ризик інсульту під 
час перерахунку на 10 тисяч людино-ро-
ків — на 3,68 випадку. Водночас у окремо 
взятій когорті пацієнтів з попередніми 
атеросклеротичними кардіоваскулярними 
захворюваннями відносне й абсолютне 
зростання ризику інсульту в осіб з перед-
діабетом хоча й зазначалося в кількісних 
значеннях, проте не досягало рівня статис-
тичної значущості [41].

Отже, на підставі наявних на сьогодні 
даних досліджень можна зробити висно-
вок про те, що взаємозв’язок між підвище-
ним умістом глюкози в крові й зростанням 
ризику розвитку гострих порушень цере-
брального кровообігу й далі залишається 
не до кінця встановленим, і така асоціація 
набагато менше виразна, ніж, наприклад, 
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взаємозв’язок між хронічною гіперглікемі-
єю й ризиком мікросудинних ускладнень 
і ішемічної хвороби серця. Разом з тим 
з’ясування ролі гіперглікемії в зростанні 
ризику інсульту в пацієнтів з цукровим 
діабетом має важливе значення, і то не 
лише наукове, а й практичне, бо від відпо-
віді на це питання багато в чому залежить 
розробка стратегії й розставляння відпо-
відних акцентів у профілактиці інсульту. 
Результати великих клінічних інтервен-
ційних досліджень, у яких вивчали вплив 
усіляких підходів до цукрознижувальної 
терапії стосовно її впливу на ризик роз-
витку інсульту, розглянуто в цьому розділі 
трохи нижче.

Також немає чіткої відповіді на пи-
тання, чи підвищується ризик інсульту в 
тривалішому перебігу цукрового діабету. 
Дослідники з’ясували, що велика трива-
лість цукрового діабету є фактором, що 
підвищує ризик інсульту попри інші фак-
тори [42]. Зростання частоти розвитку го-
стрих порушень церебрального кровообігу 
знайшли тільки в пацієнтів з тривалістю 
захворювання понад дев’ять років, тоді 
як у хворих з меншою тривалістю хворо-
би (менше як шість або 6–9 років) такого 
збільшення ризику не відзначалося [43]. 
Заразом у Verona Diabetes Study збільшен-
ня тривалості діабету не вело до зростання 
ризику інсульту, а в дослідженні, проведе-
ному в Канаді, виявили, що ризик гострих 
порушень церебрального кровообігу зрос-
тав у пацієнтів протягом перших п’яти 
років після діагностики діабету [44, 45]. 
Звичайно, як уже зазначалося в попередніх 
розділах, важливо й те сказати, що питан-
ня впливу тривалості діабету на розвиток 
будь-яких ускладнень завжди становить 
велику складність у отриманні відповіді, 
бо час справжнього розвитку цукрового 
діабету 2-го типу й, відповідно, тривалість 
захворювання часто-густо точно невідомі.

Мікросудинні ускладнення можуть 
підвищувати ризик розвитку гострих по-
рушень церебрального кровообігу в паці-
єнтів з діабетом. Доведено, що в хворих 
з виразною діабетичною ретинопатією 
суттєво зростає як ризик інсульту, так і 
смертність унаслідок інсульту [46]. У не-
щодавно опублікованому аналізі резуль-

татів одного з найбільших досліджень у 
галузі діабетології — ACCORD, його суб-
дослідження ACCORD-EYE, проаналізо-
вано ризик розвитку інсультів залежно 
від наявності діабетичної ретинопатії в 
2828 пацієнтів з цукровим діабетом 2-го 
типу впродовж понад 5-річного терміну 
спостереження. Водночас з’ясували, що 
діабетична ретинопатія значуще підви-
щувала ризик розвитку гострих порушень 
церебрального кровообігу на 52 % проти 
такого ризику в пацієнтів без ретинопатії. 
Цей взаємозв’язок був незалежним від 
проведеної в цьому дослідженні цукроз-
нижувальної, антигіпертензивної або гі-
поліпідемічної терапії [47]. 

Важливим фактором ризику є діа-
бетична хвороба нирок. Знайдено чітку 
залежність між рівнем альбумінурії й 
захворюваністю інсультом у пацієнтів з 
цукровим діабетом, яка становила 7,2 %, 
11,1 % і 23 % у пацієнтів з нормоальбуміну-
рією, мікроальбумінурією й макроальбумі-
нурією, відповідно [48]. Цей взаємозв’язок 
є, з усього видно, відображенням так зва-
ного кардіоренального метаболічного 
континіуму, під яким мають на увазі по-
єднаний і взаємно обтяжувальний розви-
ток кардіоваскулярної патології та нирок 
у хворих на цукровий діабет. Очевидно, 
роль мікросудинних ускладнень цукро-
вого діабету як фактора ризику розвитку 
інсультів особливо чітко простежується в 
пацієнтів з цукровим діабетом 1-го типу. У 
людей з цим типом захворювання виявили 
чіткий взаємозв’язок між ризиком інсуль-
ту, з одного боку, і ураженням нирок, зу-
мовленим мікроангіопатією, і діабетичною 
ретинопатією — з другого [49].

Ризик розвитку інсульту істотно під-
вищений у хворих з виявами кардіовас-
кулярної вегетативної (автономної) не-
йропатії, і то більшою мірою в зростанні 
ризику інсульту має значення ураження 
парасимпатичного відділу вегетативної 
нервової системи [50]. З іншого боку, цей 
ризик набагато зростає в разі наявності в 
пацієнтів виразної ознаки ортостатичної 
гіпотензії як вияву автономної нейропатії. 
Наприклад, показано, що ризик інсульту 
підвищується вдвічі в пацієнтів з цукро-
вим діабетом, у яких відзначається падіння 
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систолічного артеріального тиску на 10 мм 
рт. ст. та більше зі зміною горизонтального 
положення на вертикальне [51]. Останні-
ми роками триває активна дискусія про 
значення для клінічної практики такого 
комплексу патологічних станів, яким є так 
званий метаболічний синдром. Як відомо, 
під цим поняттям розуміють поєднаний 
розвиток у пацієнтів артеріальної гіпер-
тензії, дисліпідемії (найхарактерніші під 
час цього гіпертригліцеридемія й знижен-
ня вмісту в крові антиатерогенних ліпо-
протеїдів високої щільності), ожиріння 
за центральним (або «чоловічим») типом 
з переважним відкладенням жирової тка-
нини в ділянці передньої черевної стінки, 
а також порушення з боку вуглеводного 
обміну в вигляді явного цукрового діабе-
ту 2-го типу або переддіабету. Справді, ці 
захворювання найчастіше розвиваються 
поєднано в одних і тих самих осіб, ніж 
це можна було б припускати, зважаючи 
на теорію ймовірності, що слугувало під-
ставою для Gerald Reaven сформулювати 
концепцію цього синдрому, який також 
називається «синдром Х», «поліметабо-
лічний синдром», «смертельний квартет». 
Дослідники висловили припущення, що 
загальним патогенетичним чинником, 
який є підвалиною формування всіх ви-
явів цього синдрому, є інсулінорезистент-
ність і компенсаторна гіперінсулінемія, 
яка розвивається внаслідок цього. Хоча ця 
концепція набула широкого розвитку, і в 
низці країн метаболічний синдром визна-
ли за формальний діагноз, Американська 
діабетологічна асоціація і Європейська 
асоціація з вивчення цукрового діабету 
кілька років тому виступили проти широ-
кого використання цього терміну. Як ар-
гументи експерти цих асоціацій вказували 
на те, що невідомо, чи є зростання ризику 
розвитку серцево-судинних захворювань, 
зокрема й цереброваскулярних, результа-
том негативного впливу саме метаболічно-
го синдрому або воно зумовлене окремим 
негативним впливом кожного зі складових 
частин метаболічного синдрому, що є ви-
знаними кардіоваскулярними фактора-
ми ризику. Тобто немає даних про те, що 
факт діагностики метаболічного синдрому 
несе в собі окремий додатковий ризик, 

що підвищує сумарний ризик кожного 
з його складових частин. Використання 
діагнозу метаболічний синдром не під-
вищує точності оцінювання кардіоваску-
лярного ризику в людей порівняно з ви-
користанням таких широко відомих шкал 
оцінювання ризику, як PROCAM, SCORE, 
Framingam. Також вказувалося на те, що 
лікування хворих з ознаками метаболіч-
ного синдрому є лікуванням окремих його 
складників (цукрового діабету, артеріаль-
ної гіпертензії, дисліпідемії тощо), тоді як 
специфічного патогенетичного лікування 
цього синдрому не існує. Не дістала од-
ностайного схвалення й концепція про 
етіологічну роль інсулінорезистентності 
в формуванні метаболічного синдрому й, 
навпаки, можливо, що в багатьох випадках 
знижена чутливість тканин до інсуліну є 
вторинним у відповідь на зростання жиро-
вої тканини, вмісту вільних жирних кис-
лот у крові в осіб з надлишковою масою 
тіла і ожирінням.

У контексті обговорення ролі мета-
болічного синдрому як фактора ризику 
розвитку інсульту слід, мабуть, звернути 
увагу на той факт, що в більшості пацієн-
тів з цукровим діабетом 2-го типу є ті чи 
інші ознаки метаболічного синдрому. У 
багатьох випадках вияви метаболічного 
синдрому передують розвитку явного цу-
крового діабету 2-го типу та з’являються 
на багато років раніше. Саме тому метабо-
лічний синдром (насамперед як поєднання 
низки важливих кардіоваскулярних фак-
торів ризику) часто й густо розглядають як 
важливий фактор ризику розвитку інсуль-
ту в людей, хворих на цукровий діабет 2-го 
типу. Справді, у осіб з виявами метаболіч-
ного синдрому ризик інсульту зростав у 
2–3 рази, розрізняючись залежно від по-
пуляції залучених осіб і використовуваних 
визначеннях метаболічного синдрому [52, 
53]. У проспективному дослідженні, що 
охоплювало 7853 осіб, показали, що на-
явність метаболічного синдрому підвищу-
вала ризик розвитку ішемічного інсульту 
на 16–59 % (залежно від використовуваних 
визначень цього синдрому the WHO, NCEP, 
NCEP уточненого або IDF) у чоловіків і на 
91–168 % у жінок [54]. До того ж ризик 
геморагічного інсульту в осіб з виявами 
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метаболічного синдрому не збільшується, 
попри застосовувані діагностичні критерії.

Цікаво згадати результати досліджень, 
у яких порівнювали ризик інсульту в осіб 
з метаболічним синдромом, які хворіють 
на туберкульоз і які не хворіють на явний 
цукровий діабет. У Framingham Offspring 
Study зростання ризику розвитку гострих 
порушень церебрального кровообігу ста-
новило 2,2 раза в осіб з метаболічним син-
дромом без діабету, 2,5 раза — у осіб з 
діабетом без метаболічного синдрому й 
3,3 раза в пацієнтів з діабетом та іншими 
виявами метаболічного синдрому [55]. 
Водночас підрахували, що так званий по-
пуляційний ризик інсульту, зумовлений 
метаболічним синдромом, був вищий, ніж 
такий ризик, зумовлений цукровим діа-
бетом, — 19 і 7 % відповідно, до того ж 
ця різниця найбільшою мірою виразна в 
жінок — 27 і 5 %, що є доволі зрозумілим, 
беручи до уваги той факт, що число осіб 
з метаболічним синдромом набагато пе-
ревищує кількість пацієнтів з цукровим 
діабетом. У проспективному досліджен-
ні, що охоплює понад 14 тисяч людей з 
атеросклеротичними серцево-судинни-
ми захворюваннями, знайшли, що само-
стійний внесок метаболічного синдрому в 
відносний ризик ішемічного інсульту або 
минущих порушень церебрального крово-
обігу становив 1,4 у чоловіків і 2,1 у жінок 
[56]. Звісно ж, можливо, що в оцінюванні 
ризику розвитку гострих порушень це-
ребрального кровообігу має значення не 
тільки наявність метаболічного синдрому 
або те, що його нема, а й кількість його 
складників та їхня виразність. У нещодав-
но опублікованому проспективному до-
слідженні, що охоплювало понад 13 тисяч 
людей, яких спостерігають протягом 18,6 
року пересічно, довели, що ризик ішеміч-
ного синдрому наростав у міру зростання 
тяжкості метаболічного синдрому, тобто 
збільшення кількості його складових час-
тин, і був на 75 % вищим у осіб з найви-
разнішим синдромом проти людей з най-
меншою його виразністю [57]. 

Очевидний інтерес, на наш погляд, 
становлять результати досліджень про 
роль інсулінорезистентності як фактора 
ризику розвитку інсульту. Щоправда, за-

значили, що в осіб з інсультом показни-
ки чутливості тканин до інсуліну нижчі, 
ніж у осіб без інсульту, цей взаємозв’язок 
не підтверджено в інших дослідженнях, 
зокрема й такому відомому й важливо-
му, як дослідження UKPDS, у якому було 
з’ясували, що оцінювання чутливості тка-
нин до інсуліну не надавало жодної додат-
кової інформації про оцінювання ризику 
інсульту в пацієнтів з цукровим діабетом 
2-го типу [58]. Також немає чітких даних 
про значення гіперінсулінемії в зростанні 
ризику інсультів. Щоправда, довели пев-
ний взаємозв’язок між зростанням захво-
рюваності й смертністю від інсульту та 
підвищенням умісту інсуліну в крові, про-
те статистична значущість такого зв’язку 
втрачалася, коли брали до уваги наявності 
ожиріння та низку інших факторів [59, 60]. 
Слід наголосити, що вивчення ролі гіпе-
рінсулінемії в розвитку інсульту становить 
особливу складність у осіб з цукровим діа-
бетом 2-го типу, бо відомо, що з перебігом 
захворювання вироблення інсуліну бета-
клітинами острівців Лангерганса підшлун-
кової залози зберігає постійну тенденцію 
до зниження (пересічно на 4 % в рік), що, 
власне, і визначає прогресивний характер 
перебігу захворювання, а з іншого боку, 
суттєво ускладнює виявлення можливих 
взаємозв’язків між ризиком розвитку ма-
кросудинних ускладнень і вмістом інсу-
ліну в крові впродовж тривалого терміну 
спостереження.

Важливо наголосити, що депресія на-
багато частіше трапляється в пацієнтів з 
цукровим діабетом, що ми обговорювали 
в іншому розділі цієї праці, також вона є 
чинником ризику розвитку серцево-су-
динних захворювань загалом і інсультів 
зокрема. У нещодавно опублікованій праці 
подано результати багаторічного спосте-
реження за двома великими когортами 
людей у межах досліджень Emerging Risk 
Factors Collaboration (162 036 учасників) і 
UK Biobank (401 219 осіб) і показано чіткий 
взаємозв’язок між клінічними виявами де-
пресії та зростанням ризику інсультів, до 
того ж цю залежність зазначали навіть під 
час невеликої виразності клінічних виявів 
депресивних розладів, що не давали діа-
гностувати клінічну депресію [61]. 
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