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Розглянуті питання фармакотерапії хронічної
серцевої недостатності у пацієнтів літнього віку із
цукровим діабетом 2 типу. Особливу увагу приділено корекції порушень вуглеводного і ліпідного
обміну, які відіграють провідну роль у розвитку коморбідних із діабетом серцево-судинних захворювань, наслідком яких є хронічна серцева недостатність. Доведено домінантну роль оксидантного
стресу та важливість індивідуалізації медикаментозної терапії у людей віком понад 65 років із цукровим діабетом 2типу для максимального спрощення схеми лікування і зниження ризику гіпоглікемічних реакцій. Вибір цільового рівня НвА1с, глюкози крові, артеріального тиску і ліпідів у цієї категорії хворих визначається наявністю супутніх захворювань й очікуваною тривалістю життя. Висвітлені основні принципи антигіперглікемічної, антигіпертензивної, ліпідознижуючої, антитромботичної
терапії у пацієнтів літнього віку із цукровим діабетом 2 типу з урахуванням особливостей механізмів
дії, можливих побічних ефектів препаратів, а також
їхнього впливу на перебіг і прогноз хронічної серцевої недостатності, показані можливості покращання енергетичних процесів в міокарді за допомогою засобів метаболічної терапії. Доведено, що
медикаментозна терапія, яку проводять хворим
похилого та старечого віку, характеризується високою частотою розвитку побічних реакцій, що значно ускладнює перебіг захворювання та погіршує
його прогноз. Визначено поєднання лікарських засобів різних фармакологічних груп, які найчастіше
зумовлювали розвиток побічних реакцій у пацієнтів
літнього віку. Доведено доцільним застосування
метформіну з препаратами інших груп, що впливають на вуглеводний обмін у пацієнтів похилого віку
та їх взаємодію. Підкреслена важливість індивідуалізації терапевтичних підходів щодо пацієнтів літнього віку із цукровим діабетом 2 типу і хронічною
серцевою недостатністю, включаючи, насамперед,
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оптимізацію глікемічного контролю, модифікацію
інших чинників ризику, корекцію когнітивних розладів з метою поліпшення якості та тривалості їхнього життя. Розглянуті тривалість, дозування та ризики побічних ефектів призначення гіполіпідемічних
препаратів пацієнтам похилого та старечого віку
(старше 85 років).
Ключові слова: цукровий діабет 2 типу, хронічна серцева недостатність, лікування і профілактика у пацієнтів похилого віку.
Зв'язок роботи з науковими роботами, планами, темами. Дослідження було проведено в рамках науково-дослідної роботи «Вивчити вплив циркулюючих мікрорибонуклеїнових кислот на метаболічні та імунозапальні чинники атерогенезу при поєднанні ішемічної хвороби серця з цукровим діабетом 2 типу», № держ. реєстрації 0117U003027.
Вступ. Цукровий діабет 2 типу (ЦД 2 типу) є
глобальною і однією з найбільш актуальних проблем охорони здоров’я. Сьогодні в світі живуть
приблизно 425 млн людей із ЦД 2 типу, а 352 млн
осіб мають переддіабет, половина з яких матиме
цукровий діабет у найближчі 10 років. Поширеність
ЦД 2 типу в країнах Європи, США та Канади сягає
8% від загальної кількості дорослого населення
[1, 2, 3, 4].
Ріст поширеності ЦД 2 типу розглядається в
значній мірі як наслідок старіння населення. Американська діабетична асоціація і Американське
геронтологічне товариство визначають літнім вік
понад 65 років [5, 6, 7]. Згідно з даними Міжнародної діабетичної федерації (IDF), 422 млн дорослих
людей страждають від діабету в усьому світі, а
поширеність його в осіб віком понад 65 років досягає 20%. Поширеність ЦД 2 типу зростає після 50
років – від 3,0% у віковій групі 41-50 років до 10,6%
у віковій групі 51-60 років, досягаючи максимуму в
осіб, старших за 70 років, - 12,6% [5, 6, 7].
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(38,55,88). Найбільшу загрозу для життя та здоров’я хворих становлять хронічні ускладнення
ЦД 2 типу, з числа яких серцево-судинні захворювання посідають одне з перших місць серед причин смертності [8, 9, 10].
Збільшення в останні десятиріччя питомої ваги
людей похилого і старечого віку в загальній структурі населення неминуче породжує низку медичних
і соціальних проблем. Клінічні наслідки інсулінорезистентності і ЦД 2 типу не обмежуються лише
порушенням вуглеводного обміну, але й включають в себе такі захворювання, як артеріальна гіпертензія (АГ), атеросклероз, ішемічна хвороба серця (ІХС), хронічна серцева недостатність (ХСН),
інфаркт міокарда та інсульт [11, 12]. Частота їх не
тільки зростає з віком, але й характеризується розвитком супутніх захворювань інших органів і систем, що створює феномен коморбідності. Пацієнти
похилого віку з тривалим перебігом ЦД 2 типу незалежно від статі часто мають коморбідні стани, а
саме поєднання його із серцево-судинними ураженнями, що обтяжує перебіг захворювання, а також погіршує якість і тривалість життя [13, 14, 15].
Тому лікування ЦД 2 типу і асоційованих з ним серцево-судинних захворювань у пацієнтів літнього
віку потребує комплексного підходу з урахуванням
як вікових особливостей організму, так і патологічних змін, обумовлених діабетом та його ускладненнями [16, 17, 18, 19].
Загальні принципи терапії ХСН у літніх пацієнтів із ЦД 2 типу
Поширеність ХСН складає приблизно 1-4%
дорослої популяції розвинутих країн з превалюванням ризику ≥10% серед осіб у віці старше 70 років.
Серед осіб у віці старше 65 років, які звернулися за
первинною допомогою зі скаргами на задишку при
навантаженні, нерозпізнана серцева недостатність
існує у кожного шостого пацієнта. Ризик розвитку
ХСН у віці 55 років складає 33 і 28% для чоловіків і
жінок відповідно. Серед пацієнтів із ЦД 2 типу поширеність ХСН становить від 12% в осіб молодого
віку до 22% в осіб віком понад 64 роки [20, 21, 22].
Майже третина від усіх госпіталізованих пацієнтів
із ХСН страждають на ЦД 2 типу, який є важливим
передвісником захворюваності й смертності від
серцево-судинних захворювань незалежно від віку,
АГ, дисліпідемії, ожиріння та ІХС [23, 24, 25].
Проблема лікування пацієнтів із ХСН має велике соціально-економічне значення, оскільки вона
залишається потенційно фатальною стадією кардіоваскулярних захворювань. Переважна більшість
пацієнтів із ХСН мають безліч пов’язаних захворювань, які тим чи іншим чином впливають на кінцевий результат лікування. Це так звані коморбідні
стани, серед яких, насамперед, ЦД 2 типу, АГ, ІХС,

хронічна хвороба нирок, ожиріння, гіперурикемія,
аритмії, які суттєво впливають на ефективність
фармакотерапії ХСН [26,27].
Така ситуація створює передумови пошуку нових підходів щодо ефективного лікування ХСН
шляхом мультидисциплінарного підходу, що на
сьогодні є найбільш раціональним [28, 29, 30].
Терапія літніх пацієнтів із ЦД 2 типу і ХСН повинна
бути спрямована на різні ланки патогенезу гіпоксії і
ішемії, на компенсацію гемодинамічних і метаболічних порушень, а також на корекцію астенічних, астенодепресивних і когнітивних розладів
[31, 32, 33]. Головною метою лікування хворих із
ХСН є покращання клінічного статусу, функціональної здатності і якості життя, запобігання госпіталізації та зниження смертності [34, 35, 9].
При лікуванні ХСН в осіб похилого і старечого
віку із ЦД 2 типу слід дотримуватися загальних
принципів геронтології : ретельно враховувати наявність показань до застосування лікарських засобів, забезпечити необхідний клінічний і лабораторно-інструментальний контроль ефективності й
переносимості терапії зі своєчасним зниженням
дози або відміною препарату, прагнути мінімальної
частоти прийомів препаратів на день, індивідуально підбирати дози, уникати поліпрагмазію [36, 37,
38].
Раціональне харчування у літньому віці при
наявності ЦД 2 типу – важливий чинник профілактики виникнення патологічних станів на тлі фізіологічного старіння [39, 1, 17].
Рекомендації щодо корекції чинників ризику
серцево-судинних захворювань у літніх осіб акцентують увагу на важливості дотримання режиму
фізичних навантажень, у тому числі й тренувань на
витривалість, а також інших видів фізичних вправ.
Фізичні навантаження сприяють зниженню артеріального тиску, рівня глюкози і холестерину в крові,
збільшенню пікуVO2, механічної активності та якості життя [40, 41]. Дослідники встановили, що регулярні фізичні вправи запускають процеси, які уповільнюють старіння. Навіть в осіб, котрі почали
тренуватися в 70 років, достовірно знизився ризик
розвитку фібриляції передсердь, яка трапляється у
10% людей віком понад 80 років [42].
Схеми лікування пацієнтів похилого і старечого
віку із ЦД 2 типу і ХСН суттєво не відрізняються від
таких у пацієнтів інших вікових груп. Однак слід
пам’ятати про вікові особливості розподілу лікарських засобів в організмі, пов’язані зі зменшенням
м’язової та збільшенням жирової маси, а також
зменшенням маси печінки та зниженням печінкового і ниркового кровотоку. Все це призводить до
істотного зниження швидкості метаболізму препаратів [43, 20].
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Разом з тим, прихильність до прийому препаратів у пацієнтів старечого віку є досить високою у
порівнянні з пацієнтами інших вікових категорій.
Спостерігається особливо висока прихильність до
прийому діуретиків, тоді як прихильність до прийому бета-блокаторів є набагато гіршою, що, вочевидь, зумовлено гіршою переносимістю цих препаратів [29, 44]. Загалом на безпечність і переносимість терапії в пацієнтів старше 80 років впливає
багато чинників, тому в цих хворих слід бути особливо обережними при виборі препаратів та їх доз.
Медикаментозна терапія, яку проводять хворим похилого та старечого віку, характеризується
високою частотою розвитку побічних реакцій, що
значно ускладнює перебіг захворювання та погіршує його прогноз [34, 38]. Основними чинниками
ризику розвитку побічних реакцій на лікарські засоби в цих пацієнтів є вік хворих, кількість захворювань, кількість, характер і доза призначених препаратів, тривалість курсу лікування. Визначено поєднання лікарських засобів різних фармакологічних
груп, які найчастіше зумовлювали розвиток побічних реакцій у пацієнтів літнього віку, а саме, інгібітори АПФ, нестероїдні протизапальні препарати,
бета-блокатори та бронхолітичні засоби, виявлено
кореляцію між дозами використаних лікарських
засобів та частотою розвитку побічних реакцій [45,
46, 37]. Раціональний вибір лікарських засобів з
урахуванням чинників, що обумовлюють виникнення побічних реакцій, сприятиме підвищенню ефективності та безпеки медикаментозної терапії хворих похилого і старечого віку.
Цукрознижуюча терапія у літніх пацієнтів із
ЦД 2 типу і ХСН
Основою менеджменту ЦД 2 типу є антигіперглікемічна терапія, яка включає контроль глікемії,
збереження функції β-клітин підшлункової залози,
контроль ваги тіла пацієнтів. Для запобігання пізнім судинним ускладненням ЦД 2 типу та їх відстрочення потрібне досягнення стабільної, задовільної компенсації вуглеводного обміну. Адекватний глікемічний контроль сприяє зниженню ризику
розвитку серцево-судинних захворювань, гіпоглікемії, досягненню цільового рівня НвА1с, контролю
маси тіла і, як наслідок – зниженню частоти
ускладнень і збільшенню тривалості життя [47, 48,
49]. У нових рекомендаціях Американської діабетичної асоціації 2018 року підкреслюється важливість індивідуалізації медикаментозної терапії у
людей віком понад 65 років із ЦД 2 типу для максимального спрощення схеми лікування і зниження
ризику гіпоглікемічних реакцій. Вибір цільового рівня НвА1с, глюкози крові, артеріального тиску і ліпідів у цієї категорії хворих визначається наявністю
супутніх захворювань й очікуваною тривалістю
життя [18, 31, 50].
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Для пацієнтів із ЦД 2 типу і ХСН питання глікемічного контролю має особливе значення не тільки
у зв’язку з тим, що це поєднання суттєво погіршує
прогноз життя, але й тому, що наявність ХСН обмежує вибір цукрознижуючих засобів [51, 21]. У
таких пацієнтів спостерігається U-подібна залежність показника загальної смертності від рівня
НвА1с із найбільш низьким ризиком смерті при
помірному глікемічному контролі (НвА1с 7,1-8%).
Ризик смерті збільшується як при високих, так і
занадто низьких значеннях НвА1с. Цукрознижувальна терапія з низьким ризиком розвитку гіпоглікемії (метформін) асоціюється з певним зниженням
загальної смертності [52, 36, 53].
Потенціал зниження кардіоваскулярного ризику
визначається не стільки ефективністю препарата,
скільки його здатністю впливати на інсулінорезистентність, що значною мірою змінює парадигму
терапії ЦД 2 типу [14, 18]. Разом з тим, можливість
несприятливого впливу цукрознижувальних препаратів на перебіг серцево-судинних захворювань
спонукало сформулювати новий пріоритетний напрям в діабетології – вивчення впливу протидіабетичних засобів на кардіоваскулярний ризик і зумовило проведення великої кількості досліджень з
вивчення серцево-судинної безпеки цукрознижувальних препаратів [54, 47, 48]. На сьогоднішній
день змінюється підхід щодо ведення пацієнтів із
ЦД 2 типу – кардіоваскулярна безпека є пріоритетом як з боку ендокринологів, так і з боку кардіологів [28, 13, 41].
Метформін залишається основним препаратом
вибору при лікуванні ЦД 2 типу у літніх людей, зважаючи на його ефективність, низький ризик гіпоглікемії й відсутність впливу на масу тіла. Він призначається з метою профілактики прогресування ХСН,
можливого зниження ризику госпіталізацій та покращання прогнозу у хворих із комбінацією ХСН і
ЦД 2 типу при відсутності прямих протипоказань
[55, 56, 2].
Метформін вважається першою лінією протидіабетичної терапії в пацієнтів із ХСН. Раніше ХСН
була серед протипоказань до призначення метформіну через ризик лактатацидозу, проте сьогодні доведені його ефективність і безпека в цій популяції хворих. Насправді лікування метформіном
може навіть збільшувати виживаність пацієнтів із
ХСН [57, 9]. Також було доведено, що метформін
здатний зупинити прогресування легеневої гіпертензії шляхом інгібування ароматази та синтезу естрогенів, що, ймовірно, зумовлено стимуляцією
АМФ-активуємої протеїнкінази [58].
Метформін – це унікальний препарат, який
окрім контролю рівня глюкози в крові у хворих із
ЦД 2 типу, знижує ризик розвитку серцевосудинних, пухлинних захворювань і смертності в
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пацієнтів із надмірною масою тіла, не викликаючи
гіпоглікемію і збільшення маси тіла (можливо навіть її зниження) у порівнянні з препаратами сульфонілсечовини та інсуліну [59, 41]. Метформін має
профілактичний потенціал при атеросклерозі, ІХС,
серцевій недостатності, хронічній хворобі нирок та
інших захворюваннях, а також, як ад’ювант, при
лікуванні деяких форм раку [60, 52, 61].
В механізмі лікувального ефекту метформіну
при ЦД 2 типу і його ускладненнях істотну роль
відіграє не тільки гіпоглікемічний ефект, але й його
сприятливий вплив на порушені при ЦД 2 типу імунорегуляторні процеси і запалення, про що свідчать зменшення індексу запалення, нормалізація
кількості і функції лімфоцитів різного імунофенотипу і зниження рівня прозапальних цитокінів і хемокінів у крові [62, 63, 64].
У багатьох дослідженнях були отримані свідчення того, що метформін здатен попереджувати
захворювання, пов’язані з віком, і навіть подовжувати життя. Доведено, що метформін зменшує ризик появи синдрому слабкості в літніх людей із
ЦД 2 типу і захворюваності на деякі онкологічні
хвороби, що, очевидно, пов’язано із здатністю метформіну впливати на процеси клітинного старіння
[2, 45, 64].
В якості комбінованої терапії є доцільним застосування метформіну з препаратами сульфонілсечовини, зокрема, глімепіридом. Комбінація метформіну з глімепіридом вважається оптимальною в
лікуванні хворих на ЦД 2 типу похилого віку [36, 65,
66]. Глімепірид, крім антидіабетичної, має кардіопротекторну та антиатерогенну дію. При цьому застосування глімепіриду асоціюється з найнижчою
річною смертністю серед хворих на ЦД 2 типу [38,
67]. Для зменшення інсулінорезистентності призначають препарати α-глюкозидази [40, 51].
У разі неефективності монотерапії метформіном також додають другий препарат – синтетичний
агоніст рецепторів глюкагоноподібного пептиду-1
(ліраглутид) або інгібітор натрійзалежних котранспортерів глюкози 2 типу. Дослідження
FIGHTпоказало, що серед осіб із ХСН зі зниженою
фракцією викиду лівого шлуночка застосування
ліраглутиду не призвело до зниження частоти
смерті або госпіталізацій. Додатковий ефект цього
препарату спостерігався за рахунок втрати ваги й
контролю глікемії в пацієнтів із ЦД 2 типу та тяжкою ХСН [21, 38, 52, 68].
Призначення препаратів класу інгібіторів глюкозо-натрієвого ко-транспортеру 2 типу (SGLT-2
інгібітори) використовується з метою зниження
ризику смерті і розвитку нових випадків ХСН при
мінімумі побічних реакцій та відсутності гіпоглікемії
[69, 70]. Кардіоваскулярні ефекти інгібіторів
SGLT-2, імовірно, опосередковані натрійурезом. Ці

препарати зменшують об’єм плазми (приблизно на
7%), знижують рівень артеріального тиску та альбумінурію (на 30-40%). У багатьох хворих на ХСН
завдяки гемодінамічним ефектам інгібіторів
SGLT-2 можна зменшувати дози діуретинів. Саме
завдяки цим інноваційним препаратам вдалося
значно підвищити ефективність лікування ЦД
2 типу та досягнути відновлення чутливості тканин
до інсуліну і поліпшенню функції β-клітин [35, 71].
Крім покращення контролю глікемії, інгібітори
SGLT-2 сприяють помірному зниженню маси тіла і
артеріального тиску. Вагомою перевагою цих препаратів є також зниження вдвічі ризику розвитку
дисфункції нирок та формування діабетичної нефропатії [72, 73].
Отримані дані про те, що терапія селективним
інгібіторомSGLT-2емпагліфлозином сприяє значному скороченню тривалості госпіталізації з приводу
ХСН і зниженню ризику серцево-судинної смерті
[10, 74, 75]. На думку експертів, індукований цим
інгібітором SGLT-2 осмотичний діурез призводить
до більшого кліренсу вільної від електролітів води,
що, у свою чергу, сприяє виведенню рідини з міжклітинного простору в більшій мірі, ніж з кровоносного русла. У пацієнтів із ХСН така терапія може
призвести до кращого усунення застою з мінімальною дією на артеріальне наповнення і перфузію
органів [30, 68].
У стандартах Американської діабетичної асоціації 2018 року підкреслюється, що для пацієнтів
із ЦД 2 типу і встановленим серцево- судинним
захворюванням атеросклеротичного генезу, які не
досягли цільових показників глікемії за допомогою
модифікації способу життя й метформіну, слід розглянути можливість призначення препарату з доведеним зниженням ризику розвитку серйозних серцево-судинних подій та кардіоваскулярної смертності (на даний час це емпагліфлозин, канагліфозин і ліраглутид) [2, 48, 76].
Масштабне міжнародне дослідження CVDREAL 2, засноване на результатах обстеження
понад 400 тис. пацієнтів із ЦД 2 типу та з достатньою кількістю подій для кожної кінцевої точки,
щоб вважати його статистично значущим, виявило,
що ініціація терапії діабету препаратами класу інгібіторів SGLT-2 асоціюється зі зниженням ризиків
смерті, госпіталізації з приводу ХСН, інфаркту міокарда та інсульту. Це дослідження продемонструвало достовірне зниження смертності від усіх причин в групі пацієнтів, які отримували інгібітори
SGLT-2: на 53% в осіб з підтвердженим серцевосудинним захворюванням, на 46% - в осіб без
серцево-судинного захворювання, але які мали
чинники ризику їх розвитку [21, 37, 77]. Відзначено
також достовірне зниження ризику госпіталізації з
приводу серцевої недостатності при застосуванні
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інгібіторів SGLT-2. Результати цього дослідження
також вказують на те, що сприятливі серцевосудинні ефекти інгібіторів SGLT-2 поширюються за
межі етнічних груп і географічних регіонів [93]. Таким чином, отримані результати досліджень підтверджують позитивний ефект інгібіторів SGLT-2
щодо запобігання кардіоваскулярним ускладненням і смерті у хворих із ЦД 2 типу [13, 52, 78].
Низка протидіабетичних препаратів сприяє
збільшенню маси тіла, що асоціюється з ризиком
розвитку ХСН. Так, мета аналіз рандомізованих
досліджень засвідчив, що з кожним збільшенням
ваги на 1кг протягом року ризик уперше діагностованої ХСН зростає на 6% [55, 70, 73]. Сприяти
збільшенню маси тіла можуть, зокрема, інсулін,
похідні сульфонілсечовини та тіазолідиндіони; призначення цих препаратів хворим на ХСН необхідно
за можливості уникати. Використання інсуліну та
препаратів сульфонілсечовини можливо тільки за
умов наявності прямих показань щодо лікування
ЦД 2 типу, оскільки доказів їхнього благоприємного
впливу на ризик розвитку ХСН не отримано [57,
79]. Вплив інгібіторів дипептилпептидази-4 (ДПП-4)
(слід віддати перевагу сітагліптину та запобігати
призначення саксагліптину) і агоністів глюкагоноподібного пептиду (ГПП-1) на перебіг ХСН у кращому випадку є нейтральним. Застосування тіазолідиндіонів протипоказане при лікуванні пацієнтів із
ЦД 2 типу з ризиком розвитку ХСН та клінічно вираженій ХСН у зв’язку з затримкою рідини та погіршенням прогнозу [2, 18, 68].
Корекція дисліпідемії у пацієнтів із ЦД 2 типу і ХСН
На думку експертів, ключовим механізмом зниження кардіоваскулярного ризику у хворих із ЦД
2 типу є зниження рівня ліпідів за допомогою статинів [16, 46, 80]. Разом з тим, терапія статинами
може підвищувати ризик розвитку ЦД 2 типу. Дані
мета-аналізу свідчать про те, що терапія статинами на 9% підвищувала ризик розвитку діабету, однак у той же час запобігала 5 новим серцевосудинним подіям [81, 5]. За наявності повторних
епізодів серцево-судинних подій, терапія статинами на 12% підвищувала захворюваність на ЦД
2 типу, але й на 16% знижувала ризик кардіоваскулярної патології (запобігла 3,5 серцево-судинним
подіям на кожний випадок діабету) [10, 80].
До чинників, що підвищують ризик розвитку ЦД
2 типу при терапії статинами, відносяться велика
кількість компонентів метаболічного синдрому,
високий рівень глюкози натще до початку терапії,
жіночу стать, низьку фізичну активність, ожиріння,
низький рівень холестерину ліпопротеїдів високої
щільності, високий рівень тригліцеридів [2, 5, 46].
При цьому доказів підвищення ризику розвитку
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катаракти і порушень когнітивної функції не отримано.
Найбільш доказову базу щодо зниження серцево-судинного ризику в пацієнтів із ЦД 2 типу має
аторвастатин. В дослідженні САRDS аторвастатин
в дозі 10 мг сприяв зниженню кардіоваскулярного
ризику на 37%, в дослідженні TNT – аторвастатин
в дозі 80 мг у порівнянні з 10 мг знижував ризик
кардіоваскулярних подій на 25% [12, 13, 83]. Використання аторвастатину в дозі 20 мг на добу протягом восьми тижнів у хворих на ЦД 2 типу та ІХС з
порушеннями ліпідного обміну сприяло зниженню
рівня загального холестерину на 18,8%, холестерину ліпопротеїнів низької щільності на 34,1%, що
дозволило досягти цільових рівнів ліпідів у 57%
пацієнтів [79]. Висока прихильність хворих на ІХС
та ЦД 2 типу до ліпідознижувального лікування
аторвастатином у середньодобовій дозі до 40 мг
асоціювалася з оптимізацією ліпідного профілю
плазми крові [84].
Призначення гіполіпідемічних препаратів пацієнтам похилого та старечого віку (старше 85 років)
слід проводити обережно, оскільки високі дози або
високоефективні препарати можуть не збільшувати
тривалість їхнього життя, але підвищувати ризик
побічних ефектів. За результатами піврічного проспективного дослідження 60 пацієнтів із ЦД 2 типу,
перехід з розувастатину до аторвастатину супроводжувався суттєвим зниженням рівнів нефріна в
сечі, ендотеліального судинного чинника росту в
сечі, кінцевих продуктів глікування та інших маркерів, що дозволило авторам зробити висновок про
те, що у хворих із ЦД 2 типу аторвастатин викликає
менш виражене пошкодження нирок в порівнянні з
розувастатином [29, 85].
Заключення та перспективи подальших досліджень. Частоту серцево-судинних ускладнень,
зокрема, ХСН, у хворих похилого і старечого віку
на ЦД 2 типу можна розглядати як індикатор ефективності заходів, спрямованих на активний скринінг
та запобігання їх подальшому розвитку і прогресуванню. Лікування ХСН в пацієнтів літнього віку із
ЦД 2 типу полягає не тільки в усуненні її симптомів, але й нерозривно пов’язане із корекцією метаболічних, гомеостатичних, мікроциркуляторних
порушень, які зумовлені нерідко водночас кількома
коморбідними і супутніми захворюваннями, а також
астено-депресивних і когнітивних розладів, що часто трапляються в таких пацієнтів. При цьому лікування ХСН в пацієнтів літнього віку із ЦД 2 типу
передбачає вплив не тільки на пошкоджений міокард, але й на різні ланки ланцюга патологічних
змін, які сприяють розвитку і прогресуванню ХСН, а
також корекцію розладів практично усіх видів обміну речовин, що спостерігаються в цих пацієнтів
[49, 71].
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ЛЕЧЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ
У ПАЦИЕНТОВ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА.
ЧАСТЬ I.
(ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)
Горб Ю. Г., Строна В. И., Комир И. Р.
Резюме. Рассмотрены вопросы фармакотерапии хронической сердечной недостаточности у пациентов пожилого возраста с сахарным диабетом 2 типа. Особое внимание уделено коррекции нарушений
углеводного и липидного обмена, которые играют ведущую роль в развитии коморбидных с диабетом
сердечно-сосудистых заболеваний, следствием которых является хроническая сердечная недостаточность. Показана доминантная роль оксидантного стресса и важность индивидуализации медикаментозной терапии у людей старше 65 лет с сахарным диабетом 2 типа для максимального упрощения схемы
лечения и снижения риска гипогликемических реакций. Выбор целевого уровня гликозилированного гемоглобина, глюкозы крови, артериального давления и липидов у этой категории больных определяется
наличием сопутствующих заболеваний и ожидаемой продолжительностью жизни. Освещены основные
принципы антигипергликемической, антигипертензивной, липидоснижающей, антитромботической терапии у пациентов пожилого возраста с сахарным диабетом 2 типа с учетом особенностей механизмов
действия, возможных побочных эффектов препаратов, а также их влияния на течение и прогноз хронической сердечной недостаточности, показаны возможности улучшения энергетических процессов в миокарде с помощью средств метаболической терапии. Доказано, что медикаментозная терапия, проводимая
больным пожилого и старческого возраста, характеризуется высокой частотой развития побочных реакций, что значительно осложняет течение заболевания и ухудшает его прогноз. Определены сочетания
лекарственных средств различных фармакологических групп, чаще всего ведущие к развитию побочных
реакций у пациентов пожилого возраста. Доказано целесообразное применение метформина с препаратами других групп, влияющих на углеводный обмен у пациентов пожилого возраста и их взаимодействие.
Подчеркнута важность индивидуализации терапевтических подходов к пациентам пожилого возраста с
сахарным диабетом 2 типа и хронической сердечной недостаточностью, включая, прежде всего, оптимизацию гликемического контроля, модификацию других факторов риска, коррекцию когнитивных расстройств с целью улучшения качества и продолжительности их жизни. Рассмотрены продолжительность,
дозировка и риски побочных эффектов назначения гиполипидемических препаратов пациентам пожилого
и старческого возраста (старше 85 лет).
Ключевые слова: сахарный диабет 2 типа, хроническая сердечная недостаточность, лечение и профилактика у пациентов пожилого возраста.
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Treatment and Prevention of Chronic Heart Failure
in Elderly Patients with Type 2 Diabetes Mellitus.
Part I.
(Literature Review)
Gorb Yu. G., Strona V. I., Komir I. R.
Abstract. The issues of pharmacotherapy of chronic heart failure in elderly patients with type 2 diabetes
mellitus are considered.
Particular attention is paid to the correction of disorders of carbohydrate and lipid metabolism, which play a
leading role in the development of cardiovascular diseases comorbid with diabetes, the consequence of which is
chronic heart failure.
The study results proved that the dominant role of oxidative stress and the importance of individualization of
drug therapy in people over 65 years of age with type 2 diabetes was demonstrated to maximize the simplification of the treatment regimen and reduce the risk of hypoglycemic reactions. The choice of target level of glycosylated hemoglobin, blood glucose, blood pressure and lipids in this category of patients is determined by the
presence of comorbidities and life expectancy.
The basic principles of antihyperglycemic, antihypertensive, lipid-lowering, antithrombotic therapy in elderly
patients with type 2 diabetes mellitus are highlighted, taking into account the specific features of the mechanisms of action, possible side effects of drugs, as well as their influence on the course of chronic heart failure,
and the possibilities of improving myocardial energy processes using means metabolic therapy. The drug
therapy, which is carried out in elderly and elderly patients, is characterized by a high frequency of adverse
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reactions, which significantly complicates the course of the disease and worsens its prognosis. The combination
of drugs of different pharmacological groups, which most often led to the development of adverse reactions in
elderly patients, was determined.
Conclusion. The use of metformin with drugs of other groups that affect carbohydrate metabolism in elderly
patients and their interaction was proved to be appropriate. The importance of individualization of therapeutic
approaches to elderly patients with type 2 diabetes mellitus and chronic heart failure, including, above all, optimization of glycemic control, modification of other risk factors, correction of cognitive disorders in order to improve the quality and duration of their life, was emphasized. We also considered the duration, dosage, and risks
of side effects of prescribing hypolipidemic drugs for elderly and elderly patients (over 85 years).
Keywords: type 2 diabetes mellitus, chronic heart failure, treatment and prevention in elderly patients.
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