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Розглянуті основні патогенетичні механізми та 
чинники ризику розвитку серцево-судинних усклад-
нень цукрового діабету 2 типу, взаємозв’язок та 
коморбідність його із ішемічною хворобою серця, 
артеріальною гіпертензією та хронічною серцевою 
недостатністю. Відмічено важливе значення гіперг-
лікемії, інсулінорезистентності, порушень ліпідного 
обміну, гемостазу, протеїнурії і альбумінурії як чин-
ників, що сприяють розвитку ускладнень цукрового 
діабету 2 типу, їх клінічній маніфестації та істотно 
погіршують перебіг захворювання. Узагальнені 
дані стосовно ролі метаболічних порушень, окси-
дативного стресу, ендотеліальної дисфункції у фо-
рмуванні мікро- та макросудинних ускладнень цук-
рового діабету 2 типу. Висвітлені основні профілак-
тичні та терапевтичні заходи, що спрямовані на 
корекцію цих чинників з метою запобігання розвит-
ку та прогресування серцево-судинних ускладнень 
цукрового діабету 2 типу. 
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Зв'язок роботи з науковими програмами, 

планами, темами. Дослідження було проведено в 
рамках науково-дослідної роботи «Вивчити  
вплив циркулюючих мікрорибонуклеінових кислот 
на метаболічні та імунозапальні чинники атероге-
незу при поєднанні ішемічної хвороби серця з  
цукровим діабетом 2 типу», № держ. реєстрації 
0117U003027. 

Актуальність. Цукровий діабет (ЦД) 2 типу – 
найбільш поширене ендокринне захворювання, 
його розповсюдженість в країнах Європи, США та 
Канади сягає 8% від загальної кількості дорослого 

населення [14, 46, 90]. Захворюваність на ЦД 2 
типу у світі зростає з кожним роком, і реальні тем-
пи цього зростання випереджають усі прогнози: у 
2009 р. очікувалось, що до 2025 р. кількість хворих 
на ЦД 2 типу у світі досягне 380 млн, однак така 
чисельність за даними Міжнародної діабетичної 
федерації має місце вже в наш час. Скоректовані 
прогнози фахівців ще більш гнітючі – 550 млн хво-
рих на ЦД 2 типу до 2030 р. [21, 47, 69]. 

Велике медико-соціальне значення проблеми 
ЦД 2 типу полягає в тому, що він призводить до 
ранньої інвалідізації та смертності, які обумовлені 
розвитком серцево-судинних ускладнень, таких як 
ІХС, інфаркт міокарда, інсульт, серцева недостат-
ність, ретинопатія, нефропатія, ураження артерій 
нижніх кінцівок [32, 65, 81, 85]. Проблема зниження 
смертності від серцево-судинних захворювань зали-
шається предметом особливої уваги сучасної меди-
цини, оскільки від ураження серцево-судинної сис-
теми вмирають 65-75 % хворих на ЦД 2 типу. Не-
зважаючи на значні успіхи у діагностиці та лікуванні 
ЦД 2 типу, його кардіоваскулярні ускладнення до 
теперішнього часу залишаються найбільш частою 
причиною смерті пацієнтів цієї категорії [1, 58, 98]. 

Найбільшу загрозу для життя та здоров’я паці-
єнтів становлять хронічні ускладнення ЦД 2 типу, із 
числа яких серцево-судинні та церебральні посіда-
ють одне з перших місць серед причин смертності 
[28, 76, 89]. Найбільш вагомими чинниками розвит-
ку ускладнень ЦД 2 типу є надлишкова маса тіла, 
дисліпідемія, інсулінорезистентність та декомпен-
сація вуглеводного обміну. Саме вони призводять 
до атеросклерозу, тромбогенезу, артеріальної гі-
пертензії, та, як наслідок, до фатальних серцево-
судинних подій [31, 42, 70]. 
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За даними ВООЗ 2016 року, у світі від серцево-
судинних катастроф померло 7,25 млн осіб, від 
церебральних катастроф – 6,15 млн осіб, безпосе-
редньо від цукрового діабету – 1,26 млн осіб [21, 
87]. Загальновідомим фактом є те, що переважна 
більшість пацієнтів, які померли від серцево-
судинних та церебральних захворювань, мали ЦД 
2 типу як фонову коморбідну патологію. ЦД 2 типу 
є незалежним чинником ризику розвитку кардіовас-
кулярної патології, насамперед, ІХС, інфаркту міо-
карда, інсульту, патології периферійних артерій, а 
його значна розповсюдженість обумовлює зростан-
ня частоти серцево-судинних захворювань в попу-
ляції в цілому [27, 51, 85]. 

Провідним патофізіологічним порушенням при 
ЦД 2 типу є інсулінорезистентність м’язової та жи-
рової тканини разом із дисфункцією β-клітин підш-
лункової залози. Подальші процеси відбуваються в 
жировій тканині, органах шлунково-кишкового трак-
ту, α-клітинах підшлункової залози, нирках із розви-
тком хронічної гіперглікемії. Перебіг ЦД 2 типу су-
проводжується прогресивним зменшенням β-клітин 
підшлункової залози, зрештою вони заміщаються 
амілоїдом, а секреція інсуліну знижується і його не 
вистачає для пригнічення продукції глюкози в пе-
чінці, розвивається дефіцит інсуліну після їжі, фор-
мується хронічна гіперглікемія, результатом якої є 
розвиток мікро- і макросудинних ускладнень [58, 
81]. При вивченні морфофункціонального стану 
серця встановлено, що гіперінсулінемія та зростан-
ня інсулінорезистентності, насамперед, асоціюють-
ся з розвитком гіпертрофії міокарда. Так, між кон-
центрацією інсуліну, значеннями НОМА-індексу та 
масою міокарда лівого шлуночка була виявлена 
пряма залежність [8]. 

ЦД 2 типу та ІХС 
В наш час виділяють наступні форми ураження 

серця при ЦД 2 типу: діабетична кардіоміопатія, 
основним патогенетичним чинником якої є метабо-
лічні порушення в серцевому м’язі; ІХС, головною 
причиною якої є атеросклероз коронарних артерій; 
а також поєднання цих двох форм. Клінічні прояви 
атеросклерозу та ІХС у пацієнтів на ЦД 2 типу ви-
никають значно раніше і характеризуються більш 
тяжким перебігом порівняно із загальною популяці-
єю [13, 28, 74]. 

ЦД 2 типу істотно сприяє прогресуванню ате-
росклеротичного процесу, прискорює ремоделю-
вання лівого шлуночка та поглиблює міокардіальну 
дисфункцію, що є одним з пояснень більш високого 
ризику кардіальних подій при наявності у хворих на 
ІХС супутнього ЦД 2 типу [72, 84]. Доведено, що 
пацієнти із ЦД 2 типу мають ризик розвитку гостро-
го інфаркту міокарда, подібний до такого у хворих, 
які вже мали інфаркт в анамнезі, а також більш 

високу летальність після першого інфаркту, ніж 
пацієнти без ЦД 2 типу. Окрім того, ризик розвитку 
ІХС та фатального інфаркту міокарда, на протива-
гу ситуації в недіабетичній популяції, вищий у жінок 
із ЦД 2 типу порівняно з чоловіками. Такі факти 
дають змогу багатьом фахівцям розглядати ЦД 2 
типу як хворобу, подібну до ІХС за походженням 
[27, 74, 76]. 

Відповідно до постулатів Національної програ-
ми з вивчення холестерину (NCEP) ЦД 2 типу кла-
сифікується як «еквівалент ризику» ІХС – порушен-
ня, що становить абсолютний 10-річний ризик для 
розвитку нової коронарної події й дорівнює ризику, 
що відзначається у хворих без діабету із діагносто-
ваною ІХС [44, 83]. Серцево-судинний ризик у паці-
єнтів, які страждають водночас ЦД 2 типу та ІХС, 
значно вищий, а очікувана тривалість життя значно 
нижча порівняно з пацієнтами, які хворіють лише 
на ІХС. Отже, ЦД 2 типу – один з найчастіших ко-
морбідних станів у пацієнтів із ІХС, який в значній 
мірі визначає тяжкість перебігу захворювання, ви-
бір стратегії ведення та прогноз пацієнта [51, 70, 
82]. Встановлено, що ІХС за умов предіабетичних 
порушень та ЦД 2 типу має ряд особливостей: 
більш рання клінічна маніфестація у жінок, частіша 
та тяжча ХСН, нижча толерантність до наванта-
ження, атипові прояви ангінозного болю (довший, 
атиповий або відсутній), супутні порушення ритму 
серця та провідності, ураження декількох коронар-
них артерій, ускладнений перебіг інфаркту міокар-
да, ексцентричний тип ремоделювання лівого шлу-
ночка, кальциноз клапанів серця [18, 35, 61]. Без-
больова ішемія міокарда виявлялася у 22,9 % хво-
рих на ЦД 2 типу і лише у 8 % пацієнтів із нормаль-
ним вуглеводним обміном [44]. 

Для хворих на ЦД 2 типу є характерними пато-
логічні зміни метаболізму в міокарді, аналогічні з 
тими, які спостерігаються в умовах зниженого ко-
ронарного кровотоку та притаманні ІХС. При цьому 
збільшується концентрація вільних жирних кислот 
у крові, що пов’язане з підвищеною активністю жи-
рової тканини [4]. У розвитку і прогресуванні судин-
них ускладнень ЦД 2 типу домінантну роль відіграє 
також оксидативний стрес, тому зменшення актив-
ності процесу пероксидації – ефективна стратегія 
впливу на серцево-судинну патологію при ЦД 2 
типу [11, 74]. Доведено, що ЦД 2 типу – це пере-
важно вільнорадикальна патологія. Перекисне оки-
снення ліпідів і оксидативний стрес поряд із гіперг-
лікемією формують основу патогенезу цього захво-
рювання [40, 99, 101]. Це обумовлює необхідність 
подальшого дослідження механізмів активності 
перекисного окиснення ліпідів при ЦД 2 типу, що 
надасть можливість профілактики розвитку мета-
болічних порушень [24, 66, 92]. 
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Актуальність та необхідність прогнозування 
порушень у системі антиоксидантного захисту обу-
мовлена тим, що каскад вільнорадикальних реак-
цій запускається ще до клінічної маніфестації ЦД 2 
типу, в перші роки захворювання. Навіть у пацієн-
тів з уперше діагностованим ЦД 2 типу вже присут-
ня активація оксидативного стресу, яка проявля-
ється підвищенням окисної модифікації біологічних 
молекул та інтенсифікацією перекисного окиснення 
ліпідів [6, 24]. Ступінь вираженості оксидативного 
стресу тісно пов’язаний з послабленням фермен-
тативної антиоксидантної системи, тривалістю за-
хворювання та ступенем декомпенсації вуглевод-
ного обміну. Надмірна кількість продуктів перекис-
ного окиснення ліпідів зумовлює цитотоксичну дію, 
яка причиняє пошкодження мембран еритроцитів і 
лізосом. При цьому змінюється структура мембран 
клітин аж до їх розриву, інгібується активність ци-
тохром оксидази [66]. Суттєвий вплив на розвиток і 
прогресування атеросклерозу має дисфункція ен-
дотелію, яка більш виражена при супутньому ЦД 2 
типу [7, 17, 101]. Були отримані дані про більш ви-
ражене підвищення рівня одного з маркерів ендо-
теліальної дисфункції – фракталкіну – представни-
ка сімейства хемокінів у хворих із ІХС та ЦД 2 типу 
порівняно з пацієнтами із ІХС без супутнього діабе-
ту [10, 86]. Хемокіни відіграють важливу роль у ак-
тивації лейкоцитів, їхньої адгезії до судинної стінки 
та посиленні запалення в ендотелії [80]. 

Результати багатьох досліджень свідчать про 
найважливішу роль порушень ліпідного обміну у 
формуванні кардіальної патології як в загальній 
популяції, так і у хворих на ЦД 2 типу. Найбільш 
характерними особливостями дисліпідемії при діа-
беті являються підвищення рівня тригліцеридів, 
ліпопротеїдів дуже низької щільності, зниження 
концентрації антиатерогенних ліпопротеїдів  
високої щільності в плазмі крові. Навіть незалежно 
від ступеня компенсації вуглеводного обміну  
прослідковується чіткий зв’язок між інтенсивністю 
вільнорадикального окиснення, дисліпідемією  
та тригліцеридемією, які, у свою чергу, згубно 
впливають на функціональну активність β-клітин 
[24, 40, 92].  

Гемостатичні порушення, які включають підви-
щений рівень фібриногену в плазмі крові і низьку 
фібринолітичну активність, зростання вмісту фак-
торів VII і Вілібранда, асоціюються з частим розви-
тком гострих серцево-судинних синдромів [65, 72]. 
При цьому високий рівень фібриногену і порушен-
ня в системі фібринолізу виявляють значно часті-
ше саме у пацієнтів із ЦД 2 типу. Разом із тим, ба-
гато чинників, таких як куріння, маса тіла, стать, 
порушення ліпідного обміну і мікроальбумінурія 
можуть впливати на параметри гемостазу та висту-

пати як ко-чинники у розвитку кардіоваскулярної 
патології [98].  

У ряді досліджень була доведена користь анти-
тромботичної терапії, зокрема, аспірину, у пацієн-
тів із ЦД 2 типу та ІХС, цереброваскулярною пато-
логією та іншими формами атеротромбозу, яка 
забезпечувала зниження ризику смерті на 25 % 
[19, 45, 59]. Тому ацетилсаліцилова кислота зали-
шається наріжним каменем фармакологічної про-
філактики артеріальних тромбозів. Американська 
діабетична асоціація (American Diabetes Associa-
tion) у стандартах 2017 р. рекомендує розглядати 
аспірин у дозі 75-162 мг на добу в якості засобу 
первинної профілактики у пацієнтів із ЦД 1 або 2 
типу та підвищеним серцево-судинним ризиком  
(10-річний ризик більше 10 %). Таке призначення 
аспірину рекомендується більшості чоловіків та 
жінок у віці старше 50 років, які мають хоча б один 
додатковий чинник ризику: родинний анамнез сер-
цево-судинних захворювань, АГ, куріння, дисліпі-
демію, альбумінурію та які не мають підвищеного 
ризику кровотеч [38, 41, 73]. 

Розлади мікроциркуляції при ЦД 2 типу викли-
кають ішемію та гіпоперфузію кардіоміоцитів, що 
зумовлює їх гібернацію та діастолічну дисфункцію 
лівого шлуночка. Приєднання ІХС та АГ сприяє 
апоптозу і некрозу гібернованих кардіоміоцитів та 
переходу діастолічної дисфункції лівого шлуночка, 
характерної для ЦД 2типу, у систолічну дисфунк-
цію [3,85]. Виникнення гострого інфаркту міокарда 
у хворих із ЦД 2 типу супроводжується прогресую-
чим апоптозом і вторинним некрозом гібернованих 
кардіоміоцитів поза зоною інфаркту, що сприяє 
розвитку гострої серцевої недостатності (набряк 
легень, кардіогенний шок), а також підвищеній схи-
льності до розриву міокарда, аритмій та фібриляції 
шлуночків [13, 84]. Надмірна інтенсифікація пере-
кисного окиснення ліпідів при гострому інфаркті 
міокарда стає одним з провідних патогенетичних 
механізмів розширення зони некрозу та розвитку 
ускладнень, які визначають результат захворюван-
ня [36, 92]. Післяінфарктне ремоделювання лівого 
шлуночка визначає ступінь тяжкості серцевої недо-
статності і тактику лікування пацієнтів із інфарктом 
міокарда. 

ЦД 2 типу та ХСН 
ЦД 2 типу і ХСН співіснують дуже часто, оскіль-

ки діабет та інсулінорезистентність привертають 
до розвитку серцевої недостатності, причому мак-
симальний ступінь підвищення її ризику відзнача-
ється у жінок [47, 69]. ЦД 2 типу є значущим неза-
лежним чинником ризику розвитку ХСН. З іншого 
боку, серед пацієнтів із ХСН поширеність цукрово-
го діабету є значно вищою, ніж в загальній популя-
ції: згідно з даними багатоцентрових досліджень – 
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від 20 до 35% [51, 62]. Поєднання ХСН із ЦД 2 типу 
характеризується більш тяжким її перебігом та гір-
шим прогнозом, тому успішне їх лікування із нор-
малізацією рівня глікемії дозволяє суттєво знизити 
ризик розвитку ХСН [29, 52, 96].  

На розвиток кардіальної патології в пацієнтів із 
ЦД 2 типу впливає декілька чинників. При ЦД 2 
типу погіршується як функціональний стан міокар-
да, так і стан коронарних артерій внаслідок розвит-
ку специфічних для діабету мікро- і макроангіопатії, 
метаболічних порушень та діабетичної автономної 
нейропатії. Ці причини обумовлюють розвиток сис-
толічної та діастолічної дисфункції міокарда, що, у 
свою чергу, призводить до клінічно вираженої діа-
бетичної кардіоміопатії, серцевої недостатності та 
загрожуючих життю видів аритмій. З патофізіоло-
гічної точки зору діабетична кардіоміопатія являє 
собою зміни судин серця у вигляді мікроангіопатії. 
При цьому порушується мікроциркуляція з морфо-
логічними та функціональними змінами міокарда. 
Особливе значення надається порушенням біоеле-
ктричної активності міокарда, зниженню його ско-
рочувальної функції і розвитку серцевої недостат-
ності. Отже, у хворих із діабетичною кардіоміопаті-
єю створюються усі умови для виникнення пору-
шень ритму серця та провідності [49, 55, 79]. Число 
і тяжкість аритмій залежать від ступеня тяжкості 
ЦД 2 типу. Також існує пряма залежність між вира-
женістю патологічних змін в міокарді та зниженням 
варіабельності серцевого ритму, що є неблагопри-
ємним чинником виникнення аритмій, у тому числі 
загрожуючих життю. 

Розглядаючи патофізіологію цих коморбідних 
станів, слід зазначити, що між ними є багато спіль-
ного. Інсулінорезистентність, системне запалення, 
оксидативний стрес, ендотеліальна дисфункція, 
активація ренін-ангіотензинової та симпато-
адреналової систем, дисфункція мітохондрій, фіб-
розоутворення в міокарді, апоптоз кардіоміоцитів, 
периферійна міопатія, діастолічна дисфункція ліво-
го шлуночка притаманні певною мірою як ХСН, так 
і ЦД 2 типу [8, 24, 58]. У разі поєднаної патології 
зазначені порушення поглиблюються, погіршуючи 
загальний прогноз. При комбінації ІХС та ЦД 2 типу 
спостерігаються більш виражені ознаки ремоделю-
вання лівого шлуночка, зниження його повздовж-
ньої скоротливості при незміненій глобальній ско-
ротливості та гірші показники діастолічної функції 
та перенавантаження лівого шлуночка, що свід-
чить про більш глибоке загальне порушення міока-
рдіальної функції [18, 79].  

В умовах компенсаторної гіперфункції і гіперт-
рофії міокарда відбувається послідовна мобілізація 
енергетичних та структурних резервів міокардіаль-
них клітин з наступним зношуванням міокарда і 

порушенням його функцій. Незважаючи на відсут-
ність дилатації лівого шлуночка і наявність нор-
мальної фракції викиду, у пацієнтів із діабетичною 
кардіоміопатією суттєво знижується толерантність 
до фізичного навантаження, виникають застійні 
явища в легенях, підвищується вірогідність розвит-
ку серцевої недостатності [55, 62].  

Найбільш ранньою ознакою ураження міокарда 
при ЦД 2 типу є поява діастолічної дисфункції ліво-
го шлуночка з подальшою дилатацією його порож-
нини і розвитком прогресуючої серцевої недостат-
ності та порушень ритму серця [13, 28]. Патогенез 
збільшення жорсткості міокарда пов’язаний, віро-
гідно, з порушенням транспорту кальцію, електро-
механічним дисбалансом, що супроводжується 
асинхронністю розслаблення і механічними чинни-
ками. Важливе значення також надається внуріш-
ньокардіальному чиннику – дезорганізації м’язових 
волокон гіпертрофірованого міокарда [3,49]. 

Для діабетичного серця є характерним фіброз 
міокарда, який може бути пов’язаний з порушен-
ням внутрішньоклітинного метаболізму NO і каль-
цію, а також з проліферативними процесами, обу-
мовленими дією інсуліну та інсуліноподібного чин-
ника росту [49, 55]. Пригнічення кальцієвого насосу 
саркоплазматичного ретикулуму сприяє переван-
таженню кардіоміоцитів Ca2+, а надмірне накопи-
чення його в міоплазмі призводить до безповорот-
нього руйнування клітинних мембран. Як наслідок, 
відбувається зниження скорочувальної функції міо-
карда, з’являється ризик розвитку аритмій. Специ-
фічним проявом діабетичної кардіоміопатії є гібер-
нація кардіоміоцитів, яка виникає вже на ранніх 
стадіях захворювання і за відсутності ультраструк-
турних змін, характерних для ІХС та АГ [13]. Гібер-
новані кардіоміоцити гинуть шляхом апоптозу або 
вторинного некрозу. За цих умов діастолічний тип 
серцевої недостатності трансформується в систолі-
чну дисфункцію лівого шлуночка. Такі чинники ри-
зику, як АГ і дисліпідемія прискорюють розвиток та 
сприяють прогресуванню діабетичної кардіоміопа-
тії, приєднання ІХС також ускладнює її перебіг [58, 
65, 83]. Декомпенсація ЦД 2 типу, наявність комор-
бідних ІХС та АГ являються найчастішими тригера-
ми розвитку діабетичної кардіоміопатії [13, 52]. 

Таким чином, діабетичну кардіоміопатію слід 
розглядати у якості специфічного ускладнення, що 
розвивається на тлі тривалого перебігу ЦД 2 типу, 
в основі якого полягають метаболічні чинники, по-
рушення нервової регуляції (вегетативна нейропа-
тія) та мікроангіопатія. 

ЦД 2 типу та АГ 
Класичним чинником ризику розвитку серцево-

судинних захворювань при ЦД 2 типу є артеріаль-
на гіпертензія, частота виявлення якої є значно 
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вищою, ніж в загальній популяції. Від 35 до 75% 
усіх ускладнень з боку серцево-судинної системи 
та нирок при ЦД 2 типу обумовлені наявністю АГ 
[53, 64, 93]. Поєднання АГ і ЦД 2 типу підвищує 
ризик не тільки макросудинних (ІХС, ХСН, інсульт), 
але й мікросудинних (діабетична нефропатія, рети-
нопатія) ускладнень. Ураження коронарних, цереб-
ральних і периферійних судин являє собою основу 
макросудинних ускладнень при ЦД 2 типу та в зна-
чній мірі визначає прогноз захворювання. Висока 
частота розвитку неблагоприємних серцево-
судинних подій у пацієнтів із АГ та ЦД 2 типу пов’я-
зана із пошкодженням ендотелію судин, інсуліно-
резистентністю, атеросклерозом, гіпертрофією 
лівого шлуночка та шлуночковими аритміями [7, 
68]. Метаболічний синдром був діагностований у 
44, 68% хворих на АГ, серед них – у 53,85% чолові-
ків та 41,18% жінок, що свідчило про значну його 
поширеність. У 65,96% хворих на АГ з метаболіч-
ним синдромом встановлено високий і дуже висо-
кий серцево-судинний ризик [23, 68]. Розповсюдже-
ність метаболічного синдрому в осіб із ЦД 2 типу та 
АГ за даними різних авторів варіює від 50 до 80% в 
залежності від етнічних особливостей [91]. 

Значення підвищеного артеріального тиску як 
важливого чинника виникнення кардіальної пато-
логії було переконливо доведено в багатьох вели-
ких проспективних дослідженнях. Смертність вна-
слідок кардіальної патології у хворих із АГ та ЦД 2 
типу є два рази вищою порівняно з такою в осіб із 
нормальним артеріальним тиском [65, 81]. Тому 
важливими є дані про зниження ризику розвитку 
діабетичної мікроангіопатії під впливом адекватної 
антигіпертензивної терапії. Позитивний ефект гіпо-
тензивних препаратів, насамперед, інгібіторів ангі-
отензинперетворюючого ферменту, підтверджує 
існуючу точку зору про те, що в патогенезі судин-
них ускладнень ЦД 2 типу важливу роль відіграє не 
тільки хронічна гіперглікемія, але й артеріальна 
гіпертензія [54, 56, 60]. 

Додатковим чинником, який значно підвищує 
ризик розвитку серцево-судинної патології, є поєд-
нання у пацієнтів на ЦД 2 типу АГ та протеїнурії. 
Згідно із даними ряду досліджень, у пацієнтів з 
протеїнурією ризик розвитку ІХС в 15 разів є ви-
щим, ніж у пацієнтів на ЦД 2 типу без діабетичної 
нефропатії. Серед пацієнтів з високим артеріаль-
ним тиском і протеїнурією смертність внаслідок 
кардіоваскулярної патології була у 5 разів вищою у 
чоловіків та у 8 разів вищою у жінок порівняно із 
хворими на ЦД 2 типу із нормальним артеріальним 
тиском та без протеїнурії [51, 65, 76]. 

Мікроальбумінурія також тісно пов’язана із ри-
зиком розвитку атеросклерозу, оскільки вона відо-
бражає генералізоване ураження ендотелію судин, 

в тому числі коронарних, а порушення функціо-
нальних властивостей ендотеліальних клітин відіг-
рає важливу роль в патогенезі атеросклеротичного 
процесу [40, 44]. Мікроальбумінурія також пов’яза-
на з інсулінорезистентністю як у пацієнтів з ЦД 2 
типу, так і без нього. У ряді робіт було показане 
значне зростання захворюваності та смертності від 
серцево-судинних причин в пацієнтів із ЦД 2 типу 
та мікроальбумінурією [58, 70]. Таким чином, мікро-
альбумінурія є не тільки початковим проявом діа-
бетичної нефропатії, а й маркером розвитку макро-
ангіопатії [2, 94]. Основними маркерами наявності 
діабетичної нефропатії являються АГ, альбуміну-
рія, анемія, гіперазотемія, гіперурікемія [15, 75]. 
Проліферативна діабетична ретинопатія також є 
фактором ризику серцево-судинних ускладнень ЦД 
2 типу, що може вказувати на певну спільність па-
тогенезу ураження дрібних та більш великих судин 
у пацієнтів із ЦД 2 типу. Діабетичну ретинопатію у 
поєднанні із мікроальбумінурією вважають чинни-
ком, який підтверджує наявність ІХС у пацієнтів на 
ЦД 2 типу, навіть при її безсимптомному перебігу 
[20, 82, 83].  

Діабетична автономна нейропатія 
Однією з причин більш тяжкого перебігу та не-

благоприємного прогнозу кардіальних ускладнень у 
хворих на ЦД 2 типу є наявність вегетативної ней-
ропатії. Поряд з іншими пізніми ускладненнями ЦД 
2 типу серцево-судинну форму діабетичної автоно-
мної нейропатії відносять до основних причин інва-
лідізації та смертності цієї категорії пацієнтів. Часто-
та її розвитку у хворих із ЦД 2 типу складає до 40%, 
а при тривалості захворювання більше 10 років пе-
ревищує 65% [15, 37, 46]. Її розвиток пов’язаний з 
ураженням нервової системи під впливом хронічної 
гіперглікемії. Встановлено, що парасимпатична нер-
вова система залучається в патологічний процес 
раніше, ніж симпатична, що, можливо, обумовлює 
превалювання симпатичного вазомоторного тонусу 
і реалізується у патологічній вазоконстрикції, харак-
терної для хворих із ЦД 2 типу [58, 83].  

Вегетативна нейропатія в значній мірі сприяє 
зменшенню коронарного вазодилататорного резе-
рву та підвищенню ризику розвитку загрожуючих 
життю аритмій і раптової коронарної смерті. Ре-
зультати дослідження ТОРСАТ, яке включало 1767 
пацієнтів із ХСН зі збереженою фракцією викиду (≥ 
45%), показали, що на раптову смерть припадає 
близько 20% у структурі смертності пацієнтів із 
ХСН та збереженою фракцією викиду, а пацієнти 
чоловічої статі та із ЦД 2 типу, який лікують інсулі-
ном, мають підвищений ризик раптової смерті або 
зупинки серця [95]. На сьогоднішній день основним 
патогенетично виправданим і клінічно підтвердже-
ним методом лікування діабетичної полінейропатії 
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є досягнення та підтримування оптимального гліке-
мічного контролю (рівень глікозильованого гемо-
глобіну – НвА1с < 6,5%), а також проведення ком-
плексної метаболічної терапії [15, 37, 43]. 

Основні підходи щодо профілактики  
серцево-судинних ускладнень ЦД 2 типу 
У багатьох дослідженнях аналізувався вплив 

компенсації ЦД 2 типу та тривалого підтримування 
нормоглікемії на розвиток та перебіг кардіальної 
патології. Відповідь на це питання дозволить, у 
свою чергу, з’ясувати, чи можливо знизити ризик 
кардіоваскулярних ускладнень за рахунок підтрим-
ки нормоглікемії у хворих на ЦД 2 типу [61, 102]. В 
результаті дослідження DCCT (DiabetesControland-
ComplicationsTrial), яке було проведене у США, 
була чітко встановлена взаємозалежність між рів-
нем гіперглікемії і розвитком специфічних діабетич-
них мікроангіопатій – ретинопатії, нефропатії та 
нейропатії. Дані цього ж дослідження свідчили про 
зниження частоти розвитку серйозних кардіоваску-
лярних подій на 41% в групі осіб, які підтримували 
задовільний рівень метаболічного контролю захво-
рювання у порівнянні з аналогічною в осіб у стані 
тривалої декомпенсації діабету (TheDCCT-
ResearchGroup, 1995). Гіперглікемія розглядається 
не лише як невід’ємна метаболічна ознака ЦД 2 
типу, але і як основне порушення, на усунення якого 
слід спрямувати лікування захворювання [51, 67]. 

Разом з тим, в наступні роки в результаті кіль-
кох великих епідеміологічних досліджень були 
отримані досить переконливі дані, які свідчили про 
тісний причинно-наслідковий зв’язок між тривалою 
декомпенсацією ЦД 2 типу, хронічною гіперглікемі-
єю та розвитком серцево-судинних захворювань. 
Доведено, що підвищення рівня глікозильованого 
гемоглобіну на1% призводить до зростання захво-
рюваності на клінічно виражену ІХС на 11% [74, 
82]. Для запобігання пізнім судинним ускладненням 
та їх відстрочення потрібне досягнення стабільної, 
задовільної компенсації вуглеводного обміну, що 
можливо завдяки поєднаному призначенню препа-
ратів, які діють на різні ланки патогенезу ЦД 2 типу 
та дозволяють забезпечити кращій глікемічний кон-
троль [48, 77, 96]. Отже, адекватна та своєчасна 
терапія, яка направлена на підтримання стійкої 
нормоглікемії, сприятиме суттєвому поліпшенню 
перебігу ЦД 2 типу та запобіганню його серцево-
судинних ускладнень.  

Вибір терапії ЦД 2 типу повинен базуватись не 
тільки на корекції рівня глікемії, але й враховувати 
ризик кардіоваскулярних ускладнень. На сьогодні-
шній день змінюється підхід щодо ведення пацієн-
тів із ЦД 2 типу – кардіоваскулярна безпека стає 
пріоритетом як з боку ендокринологів, так і з боку 
кардіологів. При виборі антигіперглікемічного пре-

парату треба враховувати поточний рівень НвА1с, 
тривалість ЦД 2 типу, рівень С-пептиду у крові, інсу-
лінорезистентність, масу тіла, очікувану ефектив-
ність,коморбідну патологію, серцево-судинний ри-
зик, коштовність лікування, комплаєнс [16, 22, 97]. 

Згідно із сучасними рекомендаціями, лікування 
ЦД 2 типу починають з модифікації способу життя 
пацієнта водночас із застосуванням метформіну 
[71]. Першим етапом профілактики і лікування ЦД 2 
типу є такі заходи: ведення здорового способу жит-
тя, збалансоване харчування, достатня фізична 
активність, підтримання або зниження маси тіла, 
відмова від тютюнопаління [25]. Психологічна підт-
римка з боку родини і фахівців охорони здоров’я 
може прищепити позитивне сприйняття, почуття 
стійкості та впевненості у пацієнтів із ЦД 2 типу [5]. 

До важливої складової успішного менеджменту 
ЦД 2 типу належить раціональність комбінацій лі-
карських засобів. У даному контексті, враховуючи 
складний багатофакторний патогенез ЦД 2 типу, 
оптимальним залишається вплив на різні механіз-
ми виникнення гіперглікемії [47, 77]. У клінічній 
практиці найчастіше застосовується комбінація 
метформіну та похідних сульфонілсечовини, що 
дає можливість успішно контролювати глікемію [30, 
67, 78]. Підвищення прихильності пацієнта до ліку-
вання – одна з невід’ємних складових успішного 
лікування, саме тому важливим етапом на шляху 
вдосконалення стратегії фармакотерапії ЦД 2 типу 
стало створення фіксованих комбінацій препаратів, 
які значно покращують прихильність пацієнтів до 
терапії, що зрештою призводить до ще більшої 
ефективності лікування захворювання [30]. Комбі-
нована терапія глімепіридом в поєднанні з метфор-
міном забезпечує комплексну дію на чинники ризи-
ку серцево-судинних захворювань у вигляді пози-
тивного впливу на рівень артеріального тиску, за-
побігання розвитку гіперінсулінемії, зниження інсу-
лінорезистентності [97]. Отже, оптимальна комбі-
нація антигіперглікемічних препаратів повинна пок-
ращувати прихильність пацієнтів до терапії, сприя-
ти зменшенню маси тіла, ризику гіпоглікемії, зни-
женню артеріального тиску, уповільнювати прогре-
сування захворювання, мати низький рівень побіч-
них ефектів при тривалому застосуванні. 

Підбір препаратів і доз інсуліну необхідно здій-
снювати індивідуалізовано, з врахуванням трива-
лості їхньої дії, ризику побічних ефектів, зручності 
застосування. Корекція та оптимізація інсуліноте-
рапії з метою забезпечення цільових показників 
глікемічного контролю, мінімізації ризику усклад-
нень, а отже, підвищення комплаєнсу, дозволяють 
в кінцевому підсумку досягти кращих терапевтич-
них результатів [39, 100]. Адекватний глікемічний 
контроль сприяє зниженню негативного впливу 
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серцево-судинних чинників ризику, досягненню 
цільового рівня НвА1с, контролю маси тіла і, як 
наслідок зменшенню частоти ускладнень та збіль-
шенню тривалості життя [15, 63, 77]. 

Проблема діагностики та ефективного лікуван-
ня серцево-судинних захворювань, асоційованих із 
ЦД 2 типу, нерозривно пов’язана із необхідністю 
урахування патогенетичних механізмів розвитку 
недуги у цієї категорії пацієнтів, взаємозалежності 
порушень вуглеводного і ліпідного обміну, імуноло-
гічних зрушень. З метою запобігання розвитку сер-
цево-судинних ускладнень ЦД 2 типу необхідно 
проводити активне лікування АГ, підтримувати ці-
льові значення артеріального тиску, ліпідів крові, 
глікемії та глікозильованого гемоглобіну. Своєчас-
на діагностика предіабету дозволяє за рахунок 
застосування ефективної програми профілактики 
(дієтотерапія, фізичні вправи, зниження маси тіла, 
відмова від куріння тютюну) запобігти або відстро-
чити розвиток ЦД 2 типу у 85% випадків, знизити 
ризики для здоров’я, особливо серцево-судинні 
[12, 50, 60, 75]. 

У пацієнтів із АГ та високим ризиком виникнен-
ня ЦД 2 типу слід по можливості уникати прийому 
тіазидних діуретиків, особливо у комбінації з бета-
блокаторами, оскільки тіазиди можуть сприяти під-
вищенню рівня глюкози внаслідок розвитку гіпока-
ліемії, яка, у свою чергу, тягне за собою порушення 
чутливості периферійних м’язів до інсуліну і розви-
ток інсулінорезистентності. Зниження рівня калію 
на 0,5mEq/Lчерез 1 рік лікування тіазидним діуре-
тиком асоціювалося із 45% зростанням ризику ви-
никнення ЦД 2 типу (дослідження SHEP). У такій 
ситуації підвищення рівня глюкози можливо розг-
лядати не як істинний цукровий діабет, а як побічну 
дію цього препарату. Поєднане використання тіа-
зидних та калійзберегаючих діуретиків або блока-
торів ренін-ангіотензин-альдостеронової системи 
зменшує вірогідність розвитку гіпокаліемії та підви-

щення рівня глюкози [34]. Результати кількох бага-
тоцентрових рандомізованих досліджень показали, 
що олмесартан має більш виражені ангіо- та карді-
опротекторні властивості у хворих із АГ та ЦД 2 
типу порівняно з іншими блокаторами рецепторів 
до ангіотензину II, а також зменшує альбумінурію і 
протеїнурію у пацієнтів із діабетичною нефропаті-
єю [26]. 

Згідно з результатами дослідження NAVIGAT-
OR [88], у пацієнтів із порушеною толерантністю до 
глюкози та іншими серцево-судинними чинниками 
ризику, яким була проведена серія глікемічних тес-
тів, прийом діуретиків і статинів був пов’язаний із 
підвищеним ризиком розвитку уперше виявленого 
ЦД 2 типу, у той час як вплив бета-блокаторів був 
незначний. Застосування фіксованої комбінації 
периндоприлу, індапаміду та блокаторів кальцієвих 
каналів у пацієнтів із АГ та ЦД 2 типу (дослідження 
ADVANCE) сприяло зниженню відносного ризику 
неблагоприємних серцево-судинних подій, а також 
забезпечувало додаткове зниження смертності у 
пацієнтів із ЦД 2 типу [57]. 

Як правило, пацієнт із ЦД 2 типу має кілька 
серцево-судинних чинників ризику, тому кожний з 
них повинен корегуватись згідно із існуючими реко-
мендаціями. Пацієнти із ЦД 2 типу потребують осо-
бливого спостереження кардіологів та ендокрино-
логів, більш ретельного підходу до вибору терапії 
та профілактики серцево-судинних ускладнень. 
Відповідно, лікування хворих цієї категорії повинне 
передбачати як корекцію метаболічних порушень, 
так і вплив на чинники ризику розвитку серцево-
судинної патології [14, 42].  

Заключення. Таким чином, корекція вище вка-
заних чинників ризику, а також модифікація спосо-
бу життя, сприятимуть запобіганню виникнення або 
уповільненню прогресування ускладнень ЦД 2 типу 
з боку серцево-судинної системи, що, у свою чергу, 
покращить якість життя і прогноз у цих пацієнтів. 
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УДК 616.379-008.64-06:616.1-092-084 
ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ И ПУТИ ПРОФИЛАКТИКИ  
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ САХАРНОГО ДИАБЕТА 2 ТИПА 
Горб Ю. Г., Строна В. И., Комир И. Р. 
Резюме. Рассмотрены основные патогенетические механизмы и факторы риска развития сердечно-

сосудистых осложнений сахарного диабета 2 типа, взаимосвязь и коморбидность его с ишемической бо-
лезнью сердца, артериальной гипертензией и хронической сердечной недостаточностью. Отмечено 
большое значение гипергликемии, инсулинорезистентности, нарушений липидного обмена, гемостаза, 
протеинурии и альбуминурии как факторов, способствующих развитию осложнений сахарного диабета  
2 типа, их клинической манифестации и существенно ухудшающих течение заболевания. Обобщенные 
данные о роли метаболических нарушений, оксидативного стресса, эндотелиальной дисфункции в фор-
мировании микро- и макрососудистых осложнений сахарного диабета 2 типа. Освещены основные про-
филактические и терапевтические мероприятия, направленные на коррекцию этих факторов с целью 
предотвращения развития и прогрессирования сердечно-сосудистых осложнений сахарного диабета  
2 типа. 

Ключевые слова: сахарный диабет 2 типа, сердечно-сосудистые осложнення, патогенез, прогноз, 
профилактика. 
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Pathogenetic Mechanisms and Ways of Preventing Cardiovascular Complications  
of Diabetes Mellitus Type 2  
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Abstract. Type 2 Diabetes Mellitus (hereinafter – DM 2) is the most common endocrine disorder, and its 

prevalence in Europe, the USA and Canada is 8% of the total adult population. The incidence of DM 2 in the 
world is increasing every year, and real growth rates outperform all forecasts. In 2009 it was expected that by 
2025 the number of patients with DM 2 in the world will reach 380 million. However, there are 380 million people 
with DM 2 now (2018) according to the International Diabetic Federation. Adjusted forecasts of specialists are 
even more debilitating as their prognosis is 550 million patients with DM 2 up to 2030. 

The purpose of the study was to summarize data on the role of metabolic disturbances, oxidative stress and 
endothelial dysfunction in the formation of micro- and macrovascular complications of DM 2. 

Results and discussion. We examined the main pathogenetic mechanisms and risk factors for the develop-
ment of cardiovascular complications of DM 2, its relationships and comorbidity with ischaemic heart disease, 
arterial hypertension and chronic cardiac insufficiency. Significant importance of hyperglycaemia, insulin resis-
tance, lipid metabolic disturbances, haemostasis, proteinuria and albuminuria is emphasized, the above factors 
facilitating the development of DM 2 complications and their clinical manifestation and considerably worsening 
the course of the disease.  

As a rule, a patient with DM 2 has several cardiovascular risk factors, so each of them should be adjusted 
according to existing recommendations. Patients with DM 2 require special monitoring of cardiologists and en-
docrinologists, a more careful approach to the choice of therapy and prevention of cardiovascular complications. 
Accordingly, treatment of patients in this category should include both the correction of metabolic disorders and 
the influence on risk factors for the development of cardiovascular pathology.  
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Having analyzed the data on metabolic disturbances, oxidative stress and endothelial dysfunction in the 
formation of micro- and macrovascular complications of DM 2 we distinguished several preventive and thera-
peutic actions. These actions are aimed at correction of these factors in order to prevent the development and 
progression of cardiovascular complications of DM 2. 

According to the results of the NAVIGATOR study, patients with impaired glucose tolerance and other car-
diovascular risk factors that had a series of glycemic tests, diuretics and statins, were associated with an in-
creased risk of developing the first identified DM 2 while the effect of beta-blockers was negligible. The use of a 
fixed combination of perindopril, indapamide and calcium channel blockers in patients with hypertension and DM 
2 (ADVANCE study) contributed to a reduction in the relative risk of adverse cardiovascular events, and also 
provided an additional reduction in mortality in patients with DM 2. 

Conclusion. Thus, the correction of the above mentioned risk factors, as well as modification of the lifestyle, 
will help to prevent the onset or delay of the progression of complications of DM 2 by the cardiovascular system, 
which in turn will improve the quality of life and prognosis in these patients. 

Keywords: diabetes mellitus type 2, cardiovascular complications, pathogenesis, prognosis, prevention.  
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