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АНОТАЦІЯ 

Іквука Алоісіус Обінна.  Особливості ураження нирок у хворих на 

артеріальну гіпертензію і цукровий діабет 2-го типу та оптимізація лікування. – 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук 

(доктора філософії) за спеціальністю 14.01.02 – «Внутрішні хвороби» (14 – 

медичні науки). – Державний вищий навчальний заклад «Івано-франківський 

національний медичний університет» МОЗ України, Івано-Франківськ, 2018. 

Захист відбудеться у спеціалізованій вченій раді Державного вищого 

навчального закладу «Івано-франківський національний медичний університет» 

МОЗ України, Івано-Франківськ, 2019. 

В науковій роботі доповнено відомості щодо клінічно-патогенетичних 

особливостей ураження нирок за поєднанання есенціальної артеріальної 

гіпертензії (АГ) і цукрового діабету (ЦД) 2-го типу, встановлено взаємозв’язок 

порушень функціонального стану нирок і вуглеводного, ліпідного обмінів, що 

супроводжується більш високими показниками артеріального тиску (АТ) та 

змінами структурно-функціонального стану серця. 

Новими є отримані результати щодо збільшення частоти асимптомної  

гіперурикемії до 46,7 % за поєднання АГ і ЦД 2-го типу, що несприятливо 

впливає на функціональний стан нирок. 

Встановлено, що ураження нирок у хворих на ЦД 2-го типу за поєднання з 

есенціальною АГ супроводжується збільшенням вмісту фактора некрозу пухлин 

альфа (ФНП-α), N-термінального мозкового натрійуретічного пептиду (NT-

proBNP), сполучнотканинного фактора росту (СТФР) у крові та ліпокаїну, 

асоційованого з желатиназою нейтрофілів (NGAL) в сечі, які можуть виступати 

додатковими діагностично-прогностичними маркерами прогресування поєднаної 

патології. 

Пріоритетними є результати ефективності використання в комплексній терапії 

препаратів блокаторів рецепторів до ангіотензину ІІ (БРАІІ) телмісартану та 

інгібіторів системи натрій-глюкозного котранспортера 2 (SGLT2) дапагліфлозину 
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поряд з аторвастатином, що підвищує ефективність лікування хворих на ГХ на тлі 

супутнього ЦД 2-го типу шляхом позитивної динаміки показників АТ, вуглеводного і 

ліпідного обмінів та поліпшення функціонального стану нирок. Доведено, що їх 

застосування в комплекній терапії супроводжується зменшенням рівня сечової 

кислоти. 

Практичне значення роботи полягає в розробці нових діагностично-

прогностичних критеріїв ранньої діагностики ураження нирок у хворих на ГХ в 

поєднанні з ЦД 2-го типу з використанням показників сечової кислоти, ФНП-α, NT-

proBNP, СТФР у крові та ліпокаїну, асоційованого з желатиназою 

нейтрофілів (NGAL) в сечі поряд з традиційною оцінкою функції нирок. 

Запропоновані диференційовані підходи до лікування хворих на ГХ в 

поєднанні з ЦД 2-го типу з використанням телмісартану і дапагліфлозину залежно 

від рівня сечової кислоти і стану нирок. 

У дослідження було включено 120 хворих, віком 45-69 років, середній вік 

складав (58,2±5,7) року, 51 чоловік і 69 жінок. На І етапі обстежені пацієнти були 

розділені на 3 групи: І група включала 25 хворих на медикаментозно 

компенсовану есенціальну АГ ІІ стадії, 1-2 ступеня; ІІ група – 25 хворих на 

субкомпенсований ЦД 2-го типу (глікований гемоглобін (HbA1C) – від 7,0 до 

11,0%); ІІІ група – 70 хворих на АГ ІІ стадії, 1-2 ступеня в поєднанні з 

субкомпенсованим ЦД 2-го типу. Контрольну групу склали 20 практично 

здорових донорів. 

За результатами дослідження встановлено, що клінічні прояви АГ та 

хронічної серцевої недостатності (ХСН), показники систолічного АТ (САТ) і 

діастолічного (ДАТ), електрокардіографічні зміни були більш вираженими за 

поєднання АГ та ЦД 2-го типу, що супроводжувалося зміною як об’ємних, так і 

метричних характеристик міокарда зі збільшенням частки змішаної дисфункції 

лівого шлуночка (ЛШ) і числа пацієнтів з ХСН функціонального класу (ФК) ІІІ за 

New York Heart Association (NYHA) до 82,86% випадків. У хворих ІІІ групи 

діастолічну дисфункцію ЛШ діагностовано у 27 (38,57%) пацієнтів, змішану – у 

43 (61,43%). 
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Серед пацієнтів ІІІ групи ожиріння спостерігалося частіше – у 34 (48,57%) 

осіб, порівняно з І і ІІ групами – у 7 (28,0%) і 8 (32,0%) осіб відповідно; 

збільшувалася частка осіб з ожирінням ІІ ступеня до 21,43%. 

Перебіг ЦД 2-го типу за його поєднання з АГ характеризувався вищим 

рівнем глікемії натще та показника HbA1C, який складав (8,90± 0,45) % і був 

вищим порівняно з показником осіб ІІ групи на 14,99% (р<0,05) та перевищував 

показник у здорових у 1,93 раза, у хворих ІІ групи – у 1,86 раза (р<0,05). 

Зміни з боку нирок були більш вираженими у хворих на АГ в поєднанні з 

ЦД 2-го типу ІІІ групи: альбумінурію категорії А1 виявлено у 22,86%, А2 – у 

67,14%, А3 – у 10,0% випадків; тоді як у хворих І групи – у 20,0% і 32,0% 

випадків, ІІ групи – у 32,0% і 48,0% випадків відповідно, категорії А3 у них не 

виявляли. Найбільш зниженою швидкість клубочкової фільтрації (ШКФ) була у 

хворих ІІІ групи і складала (69,5 ± 3,6) мл/хв, що було меншим за показник у 

здорових на 36,06% (р<0,05), у хворих І групи – на 26,14% (р<0,05), ІІ групи – на 

11,35% (р<0,05). Виявлено кореляції між показниками САТ і рівнем альбумінурії 

– (r=+0,37; p<0,05), показниками САТ і ШКФ – (r=-0,48; p<0,05), рівнем 

альбумінурії та зниженням ШКФ (r=-0,48; p<0,05). 

Про більш виражене ураження нирок у хворих ІІІ групи свідчило 

збільшення вмісту ліпокаїну (NGAL) в сечі до (30,22±1,60) нг/мл, що 

перевищувало такий показник у здорових, хворих І і ІІ груп – у 4,13; 2,6 і 1,35 

раза відповідно (р<0,05). Встановлено кореляції між вмістом ліпокаїну (NGAL) в 

сечі і показником альбумінурії, ШКФ (r=+0,62; r=-0,55; p<0,05), що вказує на 

несприятливий вплив NGAL на розвиток і перебіг нефропатії змішаного ґенезу. 

У хворих на АГ за наявності ЦД 2-го типу виявлені взаємозв’язки між 

показниками дісліпідемії та величиною САТ, рівнем HbA1C, збільшенням 

альбумінурії, зменшенням ШКФ, які вказують на багатофакторний процес 

ураження нирок у таких хворих і вищий ризик серцево-судинних захворювань. 

Виявлено збільшення вмісту ФНП-α у крові хворих ІІІ групи до (64,293,70) мг/л, 

який перевищував такий у хворих І і ІІ груп  у 2,26 і 1,41 раза відповідно (р<0,05); 

збільшення вмісту вч-CРБ до (13,29±0,72) мг/л, який перевищував такий у хворих 
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І і ІІ груп у 2,53 і 1,31 раза відповідно (р<0,05), що підтверджує посилення 

системного імунозапального процесу за наявності поєднаної патології. Кореляція 

між вч-СРБ і ФНП-α була високою (r=+0,84, р<0,05). 

Асимптомна гіперурикемія зі збільшенням рівня сечової кислоти в крові 

більше 410 мкмоль/л відзначалася у 36,0% хворих на АГ, у 24,0% хворих на ЦД 2-

го типу і найчастіше – у 55,7 % випадків серед хворих з коморбідною патологією. 

Виявлені кореляції між показниками сечової кислоти в крові та альбумінурії 

(r=+0,42; p<0,05), зниженням ШКФ (r=-0,51; p<0,05), збільшенням вмісту в сечі 

NGAL (r=+0,56; p<0,05), що вказують на несприятливий вплив безсимптомної 

гіперурикемії на функціональний стан нирок у хворих на АГ в поєднанні з ЦД 2-

го типу. 

Встановлено збільшення вмісту СТФР в крові пацієнтів ІІІ групи до 

(307,43±14,10) пмоль/л, який перевищував такий у здорових у 4,78 раза (р<0,05), І 

і ІІ груп – у 2,49 і 1,33 раза відповідно (р<0,05), що вказує на активацію 

фіброгенезу і ангіогенезу. Виявлені кореляції між показниками СТФР і HbA1C 

(r=+0,41; p<0,05); СТФР і ліпопротеїнів низької щільності (ЛПНЩ) (r=+0,37; 

p<0,05), СТФР і вч-CРБ, ФНП-α (r=+0,58; r=+0,62 відповідно; p<0,05). З іншого 

боку, виявлені кореляції між показником СТФР в крові та рівнем альбумінурії 

(r=+0,52; p<0,05), збільшенням вмісту ліпокаїну (NGAL) в сечі (r=+0,63; p<0,05) і 

зниженням ШКФ (r=-0,53; p<0,05), які свідчать про несприятливий вплив 

активації фіброзних процесів на функціональний стан нирок за поєднання АГ з 

ЦД 2-го типу. 

Вміст в крові NT-proBNP був найбільшим у пацієнтів ІІІ групи, який 

складав (455,38±14,05) пмоль/л і перевищував такий у здорових у 2,29 раза 

(р<0,05), у хворих І і ІІ груп – у 1,54 і 1,34 раза відповідно (р<0,05). Виявлені 

кореляції між показниками NT-proBNP і HbA1C (r=+0,46; p<0,05), NT-proBNP і  

ЛПНЩ (r=+0,43; p<0,05), NT-proBNP і за показниками вч-CРБ і ФНП-α (r=+0,55; 

r=+0,58 відповідно; p<0,05), що підтверджують несприятливий вплив 

гіперглікемії, дисліпідемії, імунозапального системного запалення щодо розвитку 

ХСН.  Кореляція між вмістом ліпокаїну (NGAL) в сечі і показником NT-proBNP 
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складала (r=+0,39; p<0,05), що свідчить про несприятливий вплив нефропатії на 

функціональний стан серця. Кореляція між вмістом СТФР і NT-proBNP в крові 

(r=+0,75; p<0,05) може вказувати на розвиток і прогресування ХСН у 

взаємозв’язку з активацією процесів фіброгенезу у хворих на АГ та ЦД 2-го типу. 

На ІІ етапі дослідження пацієнти ІІІ групи, залежно від способу лікування, 

були розподілені на три клінічні групи: IІІА група – 25 хворих, які отримували 

базову терапію із застосуванням аторвастатину у дозі 20 мг/добу; IIІB група – 20 

хворих, які отримували препарат SGLT2 дапагліфлозин «ФОРКСІГА, Брістол-

Майєрс Сквібб, США» у дозі 10 мг /добу;  IIІC група – 25 хворих, які отримували 

лікування як у ІІІБ групі із заміною  антигіпертензивного засобу на препарат 

телмісартан «Телмісартан-Ратіофарм» у дозі 40 мг /добу. 

Пацієнти усіх груп отримували лікування впродовж трьох місяців, також їм 

призначали модифікацію способу життя і низькокалорійну дієту з обмеженням 

вживання кухонної солі. Лікування хворих проводилося відповідно до 

Уніфікованих клінічних протоколів і Клінічних настанов МОЗ України та 

міжнародних медичних асоціацій. 

Встановлено, що поєднане застосування дапагліфлозину і телмісартану у 

хворих ІІІС групи в комплексній терапії сприяло більш вираженому зменшенню 

клінічних проявів поєднаних захворювань, посиленню антигіпертензивного 

ефекту зі зменшенням показників САТ на 23,29%, ДАТ – на 18,50% (р<0,05), що 

перевищувало ефект терапії у ІІІА і ІІІВ групах. За результатами 

доплерехокардіографії у пацієнтів ІІІС групи виявлено збільшення 

співвідношення Е/А на 30,49% (р<0,05), що можна трактувати як зменшення 

діастолічної дисфункції ЛШ.  

Застосування запропонованої комплексної терапії сприяло зменшенню 

рівня сечової кислоти в крові (р<0,05) за наявності асимптомної гіперурикемії зі 

зменшенням вираженості кореляцій між сечовою кислотою і рівнем САТ; між 

сечовою кислотою і показником HbA1C, між сечовою кислотою і рівнем 

альбумінурії, що вказує на зменшення негативного впливу сечової кислоти на 

перебіг поєднаної патології.   
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Більш вираженою була динаміка щодо зменшення глікемії натще і 

глікованого гемоглобіну (HbA1C) у хворих ІІІС групи (р<0,05), що 

супроводжувалося зменшенням альбумінурії у хворих ІІІС групи на 26,90 % 

(р<0,05), ІІІВ групи – на 19,76 %  (р<0,05), ІІІА групи – без змін.  Співвідношення 

альбумін/креатинін сечі зменшилося на 34,96 % (р<0,05); цей показник був 

меншим від такого в осіб ІІІА і ІІІВ груп на 34,68 % і 13,79 % відповідно (р<0,05). 

Це супроводжувалося збільшенням показника ШКФ на 11,38% (р<0,05).  

У хворих ІІІС групи після 3-х місячного курсу лікування відзначалося 

зменшення вмісту ліпокаїну (NGAL) в сечі з (31,08±1,29) нг/мл на 43,50% 

(р<0,05), проте цей показник перевищував такий показник у здорових у 2,40 раза 

(р<0,05), що вказує на нефропротекторний ефект поєднаного застосування 

канагліфлозину і телмісартану у хворих на АГ та ЦД 2-го типу і обґрунтовує 

доцільність продовження такої терапії. 

Встановлено, що у хворих ІІІС групи поєднане застосування 

дапагліфлозину і телмісартану поряд з аторвастатином в комплексній терапії 

супроводжувалося зменшенням системної імунозапальної активації за 

показниками вч-СРП і ФНП-α – в 2,19 і 1,70 раза (р<0,05); фіброзних процесів за 

СТФР – на 17,86%, ХСН за NT-proBNP – на 14,92% (р<0,05) порівняно з вихідним 

станом, що перевищувала їх зміни у групах порівняння. 

Отже, проведення 3-х місячного курсу комплексної терапії з додаванням 

дапагліфлозину і телмісартану у хворих на АГ і ЦД 2-го типу сприяє підвищенню 

ефективності лікування з поліпшенням функціонального стану нирок.  

Ключові слова: артеріальна гіпертензія, цукровий діабет 2-го типу, ураження 

нирок, гіперглікемія, дисліпідемія, субклінічне запалення, фіброзні процеси, 

дапагліфлозин, телмісартан. 
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ANNOTATION 

Ikwuka Aloysius Obinna. Features of kidney damage in patients with arterial 

hypertension and diabetes mellitus type 2 and optimization of treatment. – Qualifying 

scientific work in manuscript format. 

Dissertation for the degree of Candidate of Medical Science (Doctor of 

Philosophy – PhD Medicine) in specialty 14.01.02 – "Internal Medicine" (14 – Medical 

Sciences). – State Higher Educational Establishment "Ivano-Frankivsk National 

Medical University" MOH Ukraine, Ivano-Frankivsk, 2018. 

The defense will hold at the specialized academic council of the State Higher 

Educational Establishment "Ivano-Frankivsk National Medical University" MOH 

Ukraine, Ivano-Frankivsk, 2019. 

In the scientific work, information on the clinical and pathogenetic features of 

kidney damage in essential arterial hypertension (AH) combined with diabetes mellitus 

type 2 (DM2) was supplemented, the relationship between impairment of the functional 

state of the kidneys and glucose metabolism, lipid metabolism, which are accompanied 

by higher levels of blood pressure (BP) and changes in the structural and functional 

state of the heart was established. 

New results were obtained for increased frequency of asymptomatic 

hyperuricemia to 46.7% for combination of AH and DM2, which adversely affects the 

functional state of the kidneys. 

It was established that kidney damage in patients with DM2 combined with 

essential AH is accompanied by an increase in the level of tumor necrosis factor alpha 

(TNF-α), N-terminal pro-b type natriuretic peptide (NT-proBNP), connective tissue 

growth factor (CTGF) in blood and neutrophil gelatinase-associated lipocalin (NGAL) 

in urine, which may act as additional diagnostic and prognostic markers for the 

progression of these combined pathologies. 

Priority is given to the results of the effectiveness of the use of complex treatment 

with angiotensin II receptor blockers (A2RB) Telmisartan and inhibitors of sodium-

glucose linked transporter 2 (SGLT2) Dapagliflozin in combination with Atorvastatin, 

which increases the effectiveness of treatment of patients with hypertensive disease and 
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concomitant DM2 by positive dynamics of BP levels, glucose and lipid metabolism and 

improvement of the functional state of the kidneys. It was proven that their use in 

complex treatment is accompanied by a decrease in the level of uric acid. 

The practical value of the research is to develop new diagnostic and prognostic 

criteria for the early diagnosis of kidney damage in patients with AH and concomitant 

DM2 with the use of levels of uric acid, TNF-α, NT-proBNP, CTGF in blood and 

neutrophil gelatinase-associated lipocalin (NGAL) in urine, along with the traditional 

assessment of renal function.  

Proposed differential approaches to the treatment of patients with AH and 

concomitant DM2 using Telmisartan and Dapagliflozin depends on the level of uric 

acid and state of the kidneys. 

The research included 120 patients, aged 45-69 years, the average age was 

(58.2±5.7) years, 51 males and 69 females. At stage I, the examined patients were 

divided into 3 groups: Group I consisted of 25 patients with treatment-compensated 

essential AH 1-2 degree, stage II; Group ІІ - 25 patients with subcompensated DM2 

(glycated hemoglobin (HbA1C) - from 7.0 to 11.0%); Group III - 70 patients with 

essential AH 1-2 degree, stage ІІ combined with subcompensated DM2. Control group 

consisted of 20 practically healthy volunteers. 

The results of the research showed that the clinical manifestations of AH and 

chronic heart failure (CHF), levels of systolic blood pressure (SBP) and diastolic blood 

pressure (DBP), electrocardiographic changes were more pronounced in AH combined 

with DM2, which were accompanied by changes in the capacity and metric 

characteristics of the myocardium with an increase in the frequency of mixed left 

ventricular (LV) dysfunction and an increase in the number of patients with CHF 

functional class (FC) III according to New York Heart Association (NYHA) to 82.86% 

of cases. In Group III patients, diastolic dysfunction of the LV was diagnosed in 27 

(38.57%) patients, mixed - in 43 (61.43%). 

Among Group III patients, obesity was observed more often - in 34 (48.57%) 

patients, compared with Groups І and ІІ - in 7 (28.0%) and 8 (32.0%) patients 

respectively; the proportion of patients with obesity II degree increased to 21.43%. 
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The course of DM2 combined with AH was characterized by a higher level of 

fasting blood glucose and HbA1C which was (8.90±0.45)% and was higher compared to 

the level in Group II patients by 14.99% (p<0.05) and exceeded the level in healthy 

volunteers by 1.93 times, in Group II patients - by 1.86 times (p<0.05). 

Changes in the kidneys were more pronounced in patients with AH and 

concomitant DM2 Group III: albuminuria category A1 was found in 22.86%, A2 - in 

67.14%, A3 - in 10.0% of cases; whereas in Group I patients - in 20.0% and 32.0% of 

cases, in Group II patients - in 32.0% and 48.0% of cases respectively, category A3 was 

not seen in Groups I and II. The most decreased glomerular filtration rate (GFR) was 

seen in Group III patients and was (69.5±3.6) ml/min, which was lower than that of 

healthy volunteers by 36.06% (p<0.05), in Group I patients - by 26.14% (p<0.05), in 

Group II - by 11.35% (p<0.05). The correlations between SBP and the level of 

albuminuria were found - (r=+0.37; p<0.05), between SBP and GFR - (r=-0.48; 

p<0.05), between albuminuria and GFR - (r=-0.48; p<0.05). 

A more pronounced damage of the kidneys in Group III patients was indicated by 

an increase in the level of NGAL in urine to (30.22±1.60) ng/ml, which exceeded such 

levels in healthy volunteers, in Groups І and II - by 4.13; 2.6 and 1.35 times 

respectively (p<0.05). Correlations were found between the level of NGAL in urine and 

albuminuria, GFR - (r=+0.62; r=-0.55; p<0.05), indicating the adverse effects of NGAL 

on the development and progression of mixed genesis nephropathy. 

In patients with AH and concomitant DM2, there was a relationship between 

dyslipidemia and SBP, HbA1C, increased albuminuria and a decrease in GFR, which 

indicates a multifactorial process of kidney damage in these patients and a higher risk of 

cardiovascular disease. An increase in the level of TNF-α in blood of Group III patients 

to (64.29±3.70) mg/l was found, which exceeded that in Groups I and II by 2.26 and 

1.41 times respectively (p<0.05 ); an increase in the level of hs-CRP up to (13.29±0.72) 

mg/l in Group III which was 2.53 and 1.31 times higher than the levels in Groups I and 

II respectively (p<0.05) confirms the strengthening of systemic immune inflammatory 

process in the presence of combined pathologies. The correlation between hs-CRP and 

TNF-α was high (r=+0.84; p<0.05). 
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Asymptomatic hyperuricemia with an increase in uric acid level in the blood of 

more than 410 μmol/l was observed in 36.0% of patients with AH, in 24.0% of patients 

with DM2 and most often - in 55.7% of patients with comorbid pathology. Correlations 

between blood uric acid and albuminuria was found (r=+0.42; p<0.05), decrease in GFR 

(r=-0.51; p<0.05), increase in level of NGAL in urine (r=+0.56; p<0.05), which indicate 

an adverse effect of asymptomatic hyperuricemia on the functional state of the kidneys 

in patients with AH and concomitant DM2. 

An increase in the level of CTGF in the blood of Group III patients up to 

(307.43±14.10) pmol/l was found, which exceeded that in healthy volunteers by 4.78 

times (p<0.05), in Groups І and ІІ - by 2.49 and 1.33 times respectively (p<0.05), 

indicating activation of fibrogenesis and angiogenesis. Correlation between CTGF and 

HbA1C was found (r=+ 0.41; p<0.05), CTGF and low density lipoprotein (LDL) 

(r=+0.37; p<0.05), CTGF and hs-CRP, TNF-α (r=+0.58; r=+0.62 respectively; p<0.05). 

On the other hand, correlations were found between the level of CTGF in the blood and 

the level of albuminuria (r=+0.52; p<0.05), increase in the level of NGAL in urine 

(r=+0.63; p<0.05) and decrease in GFR (r=-0.53; p<0.05), which indicate an adverse 

effect of activation of fibrotic processes on the functional state of the kidneys in AH and 

concomitant DM2. 

The NT-proBNP level in the blood was highest in Group III patients and was 

(455.38±14.05) pmol/l and exceeded that in healthy volunteers by 2.29 times (p<0.05), 

in Group I and II patients - by 1.54 and 1.34 times respectively (p<0.05). Correlations 

between NT-proBNP and HbA1C (r=+0.46; p<0.05), between NT-proBNP and LDL 

(r=+0.43; p<0.05), between NT-proBNP and hs-CRP, TNF-α (r=+0.55; r=+0.58 

respectively; p<0.05), which confirm the adverse effect of hyperglycemia, dyslipidemia, 

systemic immune inflammatory process on the development of CHF. Correlation 

between the level of NGAL in urine and NT-proBNP was (r=+0.39; p<0.05), indicating 

an adverse effect of nephropathy on the functional state of the heart. Correlation 

between the CTGF and NT-proBNP in the blood (r=+0.75; p<0.05) may indicate the 

development and progression of CHF in conjunction with the activation of fibrogenesis 

in patients with AH combined with DM2. 
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In the second stage of the research, Group III patients depending on treatment, 

were divided into three clinical groups: Group IІІА - 25 patients who received basic 

treatment with Atorvastatin at a dose of 20 mg/day; Group IIIB - 20 patients who 

received in addition to treatment as in Group IIIA, a drug from SGLT2 inhibitors 

Dapagliflozin "FORXIGA, Bristol-Mayers Squibb, USA" at a dose of 10 mg/day; 

Group IIІC - 25 patients who received in addition to treatment as in Group ІІІB, the 

antihypertensive drug Telmisartan "Telmisartan-Ratiopharm" at a dose of 40 mg/day. 

Patients of all groups received treatment for three months, they were also 

prescribed lifestyle modification and a low-calorie diet with limited use of table salt. 

Treatment of patients was conducted in accordance with Unified clinical protocols and 

Clinical guidelines of the MOH Ukraine and international medical associations.  

It was established that the combined use of Dapagliflozin and Telmisartan in the 

complex treatment of Group IIIC patients contributed to a more pronounced decrease in 

clinical manifestations of these combined pathologies, an increase in the 

antihypertensive effect with a decrease in SBP levels - by 23.29%, DBP - by 18.50% 

(p<0.05), which exceeded the effects of treatment in Groups ІІІА and ІІІB. According 

to the results of Doppler echocardiography in Group IIIC patients, an increase in the 

E/A ratio by 30.49% (p<0.05) was observed, which can be interpreted as a decrease in 

LV diastolic dysfunction. 

The experimental use of complex treatment contributed to a decrease in the level 

of uric acid in the blood (p<0.05) in the presence of asymptomatic hyperuricemia with a 

decrease in the severity of correlations between uric acid and SBP level, between uric 

acid and HbA1C, between uric acid and the level of albuminuria, indicating a decrease 

in the negative effects of uric acid on the course of these combined pathologies.  

More pronounced was the dynamics of reduction in fasting blood glucose and 

glycated hemoglobin (HbA1C) in Group IIIC patients (p<0.05), which was accompanied 

by a decrease in albuminuria in Group IIIC patients by 26.90% (p<0.05), in Group IIІB 

- by 19.76% (p<0.05), in Group IIIA group - no changes. The urinary 

albumin/creatinine ratio decreased by 34.96% (p<0.05); this parameter was lower than 
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that in Group ІІІA and ІІІB patients by 34.68% and 13.79% respectively (p<0.05). This 

was accompanied by an increase in GFR by 11.38% (p<0.05). 

In Group IIIC patients after 3 months of treatment, there was a decrease in the 

level of NGAL in urine to (31.08±1.29) ng/ml by 43.50% (p<0.05), but this value 

exceeded that in healthy volunteers by 2.40 times (p<0.05), which indicates the 

renoprotective effect of combined administration of Dapagliflozin and Telmisartan in 

patients with AH and concomitant DM2 and justifies the expediency of continuing this 

treatment. 

It was established that in Group IIIC patients, the combined use of Dapagliflozin 

and Telmisartan in combination with Atorvastatin in the complex treatment was 

accompanied by a decrease in the activation of systemic immune inflammatory process 

with respect to hs-CRP and TNF-α - by 2.19 and 1.70 times (p<0.05); CTGF for fibrotic 

processes - by 17.86%, NT-proBNP for CHF - by 14.92% (p <0.05) compared to the 

initial states, which exceeded their changes in the comparison groups. 

Consequently, the 3-month course of complex treatment with the addition of 

Dapagliflozin and Telmisartan in patients with AH combined with DM2 contributed to 

improving the effectiveness of treatment as observed with improvement in the 

functional state of the kidneys.  

Key words: arterial hypertension, diabetes mellitus type 2, kidney damage, 

hyperglycemia, dyslipidemia, subclinical inflammation, fibrotic processes, 

dapagliflozin, telmisartan. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми  

Aртеріальна гіпертензія (АГ) у структурі загальної захворюваності 

та смертності займає одне з провідних місць. На АГ хворіє біля 25% дорослого 

населення світу, за прогнозами експертів глобальна ураженість населення на цю 

недугу в 2025 році зросте до 1,5 млрд осіб. Біля 7,6 млн випадків передчасних 

смертей (13,5%), 54% інсультів і 47% подій, зумовлених ішемічною хворобою 

серця, розвиваються внаслідок підвищеного артеріального тиску (АТ) [33, 68, 115, 

197]. 

Цукровий діабет (ЦД) – це хвороба, що належить до  значущих медико-

соціальних проблем і визначена пріоритетом для національних систем охорони 

здоров’я в усьому світі [86, 234]. Нині налічується понад 300 мільйонів хворих на 

діабет; за прогнозами в 2035 році ця цифра сягне 600 мільйонів. В Україні 

налічується 1 мільйон 380 тисяч хворих на ЦД. Саме на підставі цих даних та 

швидкості поширюваності ЦД Організація Об'єднаних Націй назвала хворобу 

неінфекційною пандемією XXІ століття [55, 86]. 

Поширеність артеріальнї гіпертензії (АГ) серед хворих на ЦД майже вдвічі 

більша, ніж у людей без ЦД; вона є основним фактором ризику розвитку серцево-

судинних ускладнень у хворих на ЦД 2 типу, підвищуючи їхню частоту в 

середньому в 5-6 разів [70, 122, 147, 188].  

Діабетична нефропатія (ДН) – специфічне захворювання нирок на тлі ЦД, 

яке характеризується розвитком вузликового або дифузного гломерулосклерозу, 

що призводить до хронічної ниркової недостатності. Частота діабетичної 

нефропатії перебуває в межах від 6 до 40% і більше, залежить від тривалості 

захворювання, адекватності лікування, ступеня компенсації захворювання [44, 

107, 128, 190, 201].  

Поширеність альбумінурії у хворих на ЦД сягає 30–40 % [55]. За наявності 

АГ нирки також є органом мішенню і їхній стан впливає на перебіг захворювання 

[38, 52, 63, 136, 195]. На теперішній час гіперурикемія розглядається як 
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незалежний предиктор розвитку і прогресування хронічної хвороби нирок [71, 

131, 167, 250].  

 Результати клінічних та експериментальних досліджень підтверджують, що 

АГ і ЦД 2-го типу в багатьох випадках мають спільні патогенетичні механізми [2. 

29, 68, 213]. Тому актуальним залишається вивчення нових ланок патогенезу і 

діагностичних маркерів раннього виявлення нефропатії за поєднання цих 

захворювань.  

Метою лікування хворих на АГ є максимальне зниження ризику розвитку 

серцево-судинних ускладнень. Відповідно до сучасних рекомендацій, лікуванню 

підлягають усі фактори ризику, що коригуються, супутні захворювання, такі як 

цукровий діабет (ЦД), серцева недостатність (СН), хронічна хвороба нирок 

(ХХН), ішемічна хвороба серця (ІХС) та інші, а також підвищений АТ [2, 58; 69; 

77; 179]. Тому важливим є питання оптимізації терапії хворих за поєднання АГ і 

ЦД 2-го типу з урахуванням функціонального стану нирок. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами 

Дисертаційна робота виконана згідно з планом наукових робіт ДВНЗ 

«Івано-Франківський національний медичний університет» і є фрагментом 

науково-дослідних робіт на тему: “Захворювання внутрішніх органів у сучасних 

умовах, за поєднаної патології та ураження органів-мішеней: особливості 

перебігу, діагностики та лікування” (реєстраційний номер 0115U000995). Здобувач 

є співвиконавцем цієї НДР. 

Мета дослідження  

Підвищення ефективності лікування хворих на артеріальну гіпертензію в 

поєднанні з цукровим діабетом 2-го типу на основі вивчення клініко-

патогенетичних особливостей ураження нирок і обґрунтування диференційованих 

підходів до лікування з застосуванням статинів, антагоністів рецепторів 

ангіотензину ІІ 1-го типу та інгібіторів системи натрій-глюкозного 

котранспортера 2. 
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Завдання дослідження 

1. Вивчити клінічні особливості артеріальної гіпертензії та цукрового 

діабету 2-го типу за поєднаної патології. 

2. Визначити особливості ураження нирок хворих на артеріальну 

гіпертензію в поєднанні з цукровим діабетом 2-го типу. 

3. Дослідити зміни показників ліпідограми та субклінічного запалення: 

високочутливого С-реактивного протеїну, фактора некрозу пухлин альфа у 

хворих на артеріальну гіпертензію і цукровий діабет 2-го типу з урахуванням 

функціонального стану нирок. 

4. Оцінити вплив субклінічної гіперурикемії на перебіг артеріальної 

гіпертензії та цукрового діабету 2-го типу з урахуванням функціонального стану 

нирок. 

5. Вивчити зміни показників сполучнотканинного фактора росту і N-

термінального мозкового натрійуретичного пептиду у хворих на артеріальну 

гіпертензію і цукровий діабет 2-го типу з урахуванням функціонального стану 

нирок. 

6. Оцінити ефективність комплексної терапії хворих на артеріальну 

гіпертензію в поєднанні з цукровим діабетом 2-го типу з застосуванням 

антагоністів рецепторів ангіотензину ІІ 1-го типу та інгібіторів системи натрій-

глюкозного котранспортера 2 (SGLT2). 

7. Розробити диференційовані підходи до лікування хворих на 

артеріальну гіпертензію в поєднанні з цукровим діабетом 2-го типу з 

застосуванням антагоністів рецепторів ангіотензину ІІ 1-го типу та інгібіторів 

SGLT2 зі врахуванням функціонального стану нирок. 

Об’єкт дослідження – клінічно-патогенетичні особливості поєднаного 

перебігу АГ та ЦД 2-го типу, маркери ураження нирок, ефективність терапії.  

Предмет дослідження – показники функціонального стану серця і нирок, 

ліпідного і вуглеводного обмінів, сечової кислоти, субклінічного запалення, 

активації фіброгенезу у хворих на АГ в поєднанні з ЦД 2-го типу, критерії 

ефективності лікування. 
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Методи дослідження  

Загальноклінічні; антропометричні; інструментальні – 

доплерехокардіографія (ЕхоКГ), ультразвукове дослідження (УЗД) нирок; 

біохімічні – показники ліпідограми, урикемії; імуноферментні – вміст у крові 

фактора некрозу пухлин-альфа (ФНП-), високочутливого С-реактивного 

протеїну (вч-СРП), N-термінального фрагмента мозкового натрійуретичного 

пептиду (NT-pro BNP), сполучнотканинного фактора росту (СТФР); вміст у сечі 

ліпокаїну, асоційованого з желатиназою нейтрофілів (NGAL); статистичні. 

Наукова новизна одержаних результатів  

Доповнено відомості щодо клініко-патогенетичних особливостей ураження 

нирок за наявності поєднаної патології – АГ і ЦД 2-го типу, встановлено 

взаємозв’язок порушень функціонального стану нирок і вуглеводного обміну, 

ліпідного обмінів, що супроводжувалося більш високими показниками 

артеріального тиску та змінами структурно-функціонального стану серця. 

Новими є отримані результати щодо збільшення частоти асимптомної 

гіперурикемії до 46,7 % за поєднання АГ і ЦД 2-го типу, що несприятливо 

впливає на функціональний стан нирок. 

Встановлено, що ураження нирок у хворих на ЦД 2-го типу за поєднання з 

есенціальною АГ супроводжується збільшенням вмісту вч-СРП, ФНП-α, NT-

proBNP, СТФР у крові та NGAL у сечі, які можуть виступати додатковими 

діагностично-прогностичними маркерами прогресування поєднаної патології. 

Пріоритетними є результати ефективності використання в комплексній терапії 

телмісартану і дапагліфлозину, що підвищує ефективність лікування хворих на АГ на 

тлі супутнього ЦД 2-го типу шляхом позитивної динаміки показників АТ, 

вуглеводного обміну, зменшення індексу маси тіла та поліпшення функціонального 

стану нирок. Доведено, що застосування дапагліфлозину в комплекній терапії 

супроводжувалося зменшенням рівня сечової кислоти. 

Практичне значення одержаних результатів  

Запропоновані нові діагностично-прогностичні критерії ранньої діагностики 

ураження нирок у хворих на АГ на тлі супутнього ЦД 2-го типу з використанням 



 26 

показників сечової кислоти, вч-СРП, ФНП-, NT-proBNP, СТФР у крові та 

ліпокаїну (NGAL) у сечі поряд із традиційною оцінкою функції нирок. 

Розроблено і апробовано нову схему комплексної терапії у хворих на АГ на 

тлі супутнього ЦД 2-го типу з використанням у комплексній терапії антагоністів 

рецепторів до ангіотензину ІІ 1-го типу та інгібіторів SGLT2, залежно від рівня 

сечової кислоти і стану нирок. 

Впровадження результатів дослідження  

Результати дисертаційного дослідження впроваджені в лікувально-

діагностичний процес в Івано-Франківській центральній міській клінічній лікарні 

(затв. 25.05.2018, 21.09.2018), Івано-Франківському обласному клінічному 

кардіологічному диспансері (14.09.2018, 28.09.2018), КУОЗ «Обласна клінічна 

лікарня – центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф»  м. 

Харкова (27.06.2018), КНП «Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги» м. 

Львова (04.09.2018), 1-а Міська клінічна лікаря, м. Полтава (11.09.2018), у 

науково-педагогічний процес ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний 

університет» (14.09.2018, 25.09.2018), Харківського національного медичного 

університету (27.06.2018), Львівського національного медичного університету 

(02.07.2018) та ВДНЗ «Українська медична стоматологічна академія (29.08.2018). 

Особистий внесок здобувача  

Дисертація є особистою науковою працею автора, яким самостійно 

проаналізована наукова література і патентна інформація за темою дослідження, 

проведено добір та обстеження хворих, контроль ефективності лікування, 

статистичне опрацювання та інтерпретацію отриманих результатів, написана 

дисертаційна робота. Основною є участь автора в підготовці результатів 

дослідження до публікацій. У спільно опублікованих наукових працях не були 

використані ідеї та результати роботи співавторів. Разом із науковим керівником 

проводилося планування дослідження, обговорення отриманих результатів, 

сформульовано висновки та практичні рекомендації. 
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Апробація результатів дисертації  

Основні результати дослідження доповідалися та обговорювалися на 84-й 

науково-практичній конференцiї студентiв та молодих вчених з мiжнародною 

участю “Iнновацiї в медицині” (Івано-Франківськ, 2015), II-й мiжнародній 

науково-практичній конференцiї “Терапевтичнi читання: сучаснi аспекти 

дiагностики та лiкування захворювань внутрiшнiх органiв” (Івано-Франківськ, 

2016), науково-практичній конференцiї з мiжнародною участю “Бабенкiвськi 

читання” (Івано-Франківськ, 2017), XXI міжнародний медичний конгрес студентів 

та молодих вчених (Тернопіль, 2017), 86-й науково-практичній конференції 

студентів і молодих вчених з міжнародною участю “Інновації в медицині” (Івано-

Франківськ, 2017), 7th International Students’ Scientific Conference of Young Medical 

Researchers. (Wroclaw, Poland, 2017), Recent Advances in Environmental Science 

from the Euro-Mediterranean and Surrounding Regions/Springer International 

Publishing AG (2018), XXII міжнародний медичний конгрес студентів та молодих 

вчених (Тернопіль, 2018), 87-й науково-практичній конференції студентів і 

молодих вчених з міжнародною участю “Інновації в медицині” (Івано-Франківськ, 

2018). 

Публікації результатів дослідження  

За темою дисертації опубліковано 14 друкованих праць, серед яких 4 статті 

в наукових фахових виданнях України, одна стаття у закордонному виданні, що 

входить до наукометричних баз, одна – у закордонному виданні, 8 тез у 

матеріалах конференцій, із них 1 – міжнародної. 

Обсяг і структура дисертації. Дисертація викладена українською мовою на 

208 сторінках, основний текст містить 163 сторінки. Робота складається з 

анотації, вступу, огляду літератури, опису матеріалів і методів дослідження, двох 

розділів власних досліджень, аналізу і узагальнення результатів, висновків, 

практичних рекомендацій, списку використаних джерел, додатків. Дисертація 

ілюстрована 38 таблицями та 16 рисунками. Перелік використаної літератури 

налічує 271 джерело (98 кирилицею і 173 латиницею). 
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РОЗДІЛ 1 

СУЧАСНІ АСПЕКТИ ЕПІДЕМІОЛОГІЇ, ЕТІОЛОГІЇ, 

ПАТОГЕНЕЗУ, КЛІНІКИ, ДІАГНОСТИКИ І ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ 

НА АРТЕРІАЛЬНУ ГІПЕРТЕНЗІЮ І ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ 2-ГО ТИПУ З 

УРАХУВАННЯМ ФУНКЦІЇ НИРОК 

 

1.1 Результати сучасних епідеміологічних досліджень артеріальної 

гіпертензії і цукрового діабету 2-го типу 

 

Артеріальна гіпертензія (АГ) в структурі загальної захворюваності та 

смертності займає одне з провідних місць. Близько 25% дорослого населення у 

світі має AГ, прогнозована глобальна вразливість населення до гіпертонії у світі 

до 2025 року збільшиться до 1,5 мільярдів людей. Вона є причиною 7,6 мільйонів 

передчасних смертей (близько 13,5% від загальної кількості), 54% – випадків 

інсульту. У 47% людей ішемічна хвороба серця розвивається внаслідок АГ [1, 3, 

32, 63, 68, 115]. 

Поширеність АГ серед захворювань системи кровообігу у дорослих  (18 

років і старше) в Україні складає 46,8%, тобто майже у половини населення 

наявна АГ [5, 32]. 

На кінець 2014 року приблизно один мільярд дорослих або біля 22% 

населення планети мають гіпертензію. Вона спостерігається трохи частіше у 

чоловіків, у тих, хто має низький соціально-економічний статус, і стає все більш 

поширена з віком [115]. Часто зустрічається в країнах з високим, середнім і 

низьким рівнем доходy. Рівень високого АТ найбільший в Африці (30% для обох 

статей) і найнижчий у регіоні ВООЗ в Америці (18% для обох статей). Відсоток 

АГ також різниться помітно в регіонах ВООЗ з такими самими показниками, як 

3,4% (чоловіки) та 6,8% (жінки) у сільській частині Індії та у Польщі – 68,9% 

(чоловіків) та 72,5% (жінок) [115, 147, 198]. 

Близько 75 мільйонів дорослих американців (29%) мають підвищений 

кров'яний тиск – це 1 із  3 дорослих. Тільки близько половини (54%) з них з 
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високим АТ контролюють свій стан. Близько 1 з 3 дорослих американців мають  

прегіпертензію – значення тиску вищі за норму, але ще не в діапазоні високого 

АТ [198]. 

У жінок приблизно так само, як і у чоловіків високий АТ розвивається 

впродовж життя. Проте для людей молодше 45 років такий стан спостерігається 

частіше у чоловіків, ніж у жінок. Для людей у віці 65 років і старше високий АТ 

уражає більшу кількість жінок, ніж чоловіків [32, 204]. 

АГ є основним фактором ризику розвитку серцево-судинних ускладнень у 

пацієнтів з ЦД 2-го типу, що збільшує частоту ішемічної хвороби серця (ІХС), 

інсультів, ретинопатії та нефросклерозу [33, 34, 71, 82, 215]. Зокрема, комбінація 

АГ та ЦД 2-го типу підвищує ризик розвитку серцево-судинних та 

цереброваскулярних ускладнень в середньому в 5-6 разів, порівняно з пацієнтами 

з АГ без ЦД 2-го типу [91, 93]. Поширеність АГ у хворих на ЦД 2-го типу майже в 

два рази вище, ніж у людей без ЦД 2-го типу. У цьому випадку за наявності ЦД 2-

го типу виявляються фактори ризику розвитку серцево-судинних ускладнень, 

таких як центральне ожиріння, дисліпідемія, мікроальбумінурія, порушення 

коагулянтних властивостей крові, ознаки системного запалення [19, 63, 68, 252]. 

Метилювання ДНК може певною мірою вплинути на зв'язок загальної генетичної 

варіації з численними фенотипами, навіть якщо механізми, що лежать в основі 

цих асоціацій, не зрозумілі. Одиночний варіантний тест показав, що генетичні 

варіанти одноразово або в сукупності сприяють ризик клінічних фенотипів, 

пов'язаних з підвищеним АТ [172]. 

Важливо, що АГ збільшує ризик ХСН в два-три рази, яка, ймовірно, складає 

близько 25% всіх випадків ХСН [237]. 

Частота гіпертонічної нефропатії відрізняється у всьому світі. Наприклад, в 

Італії та Франції, налічується 25% та 17% пацієнтів відповідно, які починають 

діаліз на кінцевих стадіях захворювань нирок, на противагу Японії та Китаю  – 

лише 6% та 7% відповідно. З 2000 року захворюваність на АГ збільшилась на 

8,7% [136]. Очікується, що цей рівень захворюваності буде збільшуватися в 

наступні роки [136, 269]. Насправді, ці показники можуть бути ще вищими, 
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оскільки АГ не завжди вказується як специфічна причина захворювання нирок 

[176]. 

ЦД як захворювання є однією з основних медико-соціальних проблем і є 

пріоритетом для національних систем охорони здоров'я у всьому світі [86, 270]. 

Прямі економічні витрати на ЦД складають близько 8% від загального 

бюджету охорони здоров'я, з яких 80% йдуть на лікування ускладнень діабету. 

Частота серцево-судинних захворювань значно збільшується серед пацієнтів, 

хворих на ЦД. ІХС спостерігається у 10-20% дорослих осіб з ЦД, гіпертонія – у 

60%. У хворих на ЦД в 3-4 рази частіше спостерігаються інсульти. Окрім того, 

ЦД є найбільш поширеною причиною сліпоти у дорослих, а діабетична хвороба 

нирок – ниркової недостатності (близько 34% випадків) [55, 88]. 

Результати клінічних і експериментальних досліджень підтверджують, що у 

багатьох випадках АГ та ЦД 2-го типу мають спільні патогенетичні механізми 

[28, 69]. Метою лікування хворих на АГ є максимальне зниження ризику розвитку 

серцево-судинних ускладнень. Відповідно до поточних рекомендацій лікуванню 

також підлягають всі модифікуючі фактори ризику та пов'язані з ними хвороби, 

такі як ЦД 2-го типу, хронічна серцева недостатність (ХСН), хронічна хвороба 

нирок  (ХХН), ІХС тощо [69, 246]. 

Діабетична хвороба нирок це специфічне ураження нирок, що розвивається 

на фоні ЦД і характеризується розвитком нодулярного або дифузного 

гломерулосклерозу, який веде до хронічної ниркової недостатності [20]. Частота 

діабетичної нефропатії сягає від 6 до 40 % і більше, залежить від тривалості 

захворювання, адекватності лікування, та рівня компенсації захворювання [87]. 

Поширеність мікроальбумінурії в пацієнтів із ЦД складає 30-40% [55]. 

У світі сьогодні є більше 415 мільйонів пацієнтів з ЦД. Прогнозується, що в 

2040 році цей показник досягне майже 642 мільйонів. В Україні налічується 1 380 

000 хворих на ЦД. На підставі таких показників і швидкості розповсюдження ЦД 

Організа́ція Об'є́днаних На́цій (ООН) назвала це захворювання неінфекційною 

пандемією XXI століття [54, 87]. Боротьба з гіпоглікемією також різниться між 

регіонами, як правило, вища в регіонах за межами Європи та Канади, але це не 
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обов'язково були регіони з найвищими показниками гіпоглікемії [174]. Показано, 

що програми самоконтролю знижують гіпоглікемію в дослідженнях інтенсивного 

лікування, а також забезпечують більш жорсткий контроль глікемії [155]. 

За показниками Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), за останні 

десятиліття поширеність ЦД в країнах світу зросла в 1,5-2 рази і коливається в 

середньому на 1,5-3,4%, а у розвинутих країнах – на 8-10%. Кожні 10-15 років 

кількість хворих на ЦД подвоюється. Епідеміологічні дослідження, проведені 

співробітниками Інституту ендокринології та обміну речовин ім. В.П. 

Комісаренка в різних регіонах України показали, що під час активних масових 

обстежень населення на кожного раніше зареєстрованого пацієнта з ЦД виявлено 

3-4 нових незареєстрованих раніше пацієнтів [87]. 

У 2015 році було оцінено, що 392 мільйони людей мають ЦД 2-го типу, що 

становить приблизно 90% випадків діабету [145]. Це рівнозначно біля 6% 

світового населення. ЦД є поширеним як у розвинених, так і в країнах, що 

розвиваються [145, 151].  

Інститутом кардіології імені академіка М. Д. Стражеско (2014) та 

Асоціацією кардіологів України визнано, що ЦД 2-го типу і есенціальна АГ – це 

взаємопов'язані захворювання, які підвищують ризик розвитку атеросклеротичних 

серцево-судинних захворювань, що вимагає ефективних схем лікування [5, 34, 53, 

66, 91]. АГ є основним фактором ризику розвитку серцево-судинних ускладнень у 

пацієнтів з ЦД 2-го типу, що збільшує частоту ІХС, інсульту, ретинопатії та 

нефросклерозу [90]. За наявності ЦД 2-го типу, серцево-судинні фактори ризику, 

такі як центральне ожиріння, дисліпідемія, мікроальбумінурія, порушення в 

системі зсідання крові, ознаки системного запалення є більш вираженими [46, 70, 

74, 256]. 

Рання інвалідність і смертність пацієнтів із ЦД обумовлені наявністю 

специфічних ускладнень – мікроангіопатій (нефропатії, ретинопатії), 

макроангіопатій (інфаркт міокарда, інсульт, гангрена нижніх кінцівок) і 

невропатій [14, 17, 18, 266]. Відомо, що 80% усіх витрат на обстеження та 

лікування ЦД призначені для лікування пацієнтів з ускладненнями [88]. Оцінка 
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частоти гіпоглікемії дала можливість встановити її наявність як 0.8-4.0 події / 

місяць (20.3 - 44.4 подій в рік) при лікуванні ЦД 2-го типу [129]. «Hypoglycaemia 

Assessment Tool» – це найбільше проспективне спостереження гіпоглікемії на 

сьогоднішній день, продемонструвало глобальні темпи гіпоглікемії вище, ніж 

повідомлялося раніше в дослідженнях, орієнтованих на західні країни [114]. 

Міжнародна федерація діабету (IDF DIABETES ATLAS, 8-е видання, 2017 

року; Courtesy: www.idf.org) свідчить, що біля 425 мільйонів дорослих мають 

діабет; до 2045 року це число зросте до 629 мільйонів. Встановлено, що 79% 

дорослих, які страждають на діабет, живуть у країнах з низьким і середнім рівнем 

доходу. Найбільша кількість людей із ЦД мають вікові рамки від 40 до 59 років. 

Доведено, що в однієї з двох часток (212 мільйонів) людей з ЦД це захворювання 

залишається недіагностованим. ЦД є причиною 4 мільйонів смертей у 2017 році. 

Витрати на ЦД у 2017 році склали щонайменше 727 мільярдів доларів США з усіх 

витрат на охорону здоров’я, що складає 12% від загальних витрат для дорослих. 

Окрім того, відповідно до результатів епідеміологічних досліджень 2017 року 352 

мільйонів людей мають ризик розвитку ЦД 2-го типу [99, 102, 114]. 

У дослідженні «HAT» найвищі показники гіпоглікемії у пацієнтів із ЦД 2-го 

типу були виявлені в Росії та Східній Європі [174]. Це може бути пов'язано з 

підвищеною чутливістю до західного способу життя в певних етнічних групах 

[114]. Традиційно вважається захворюванням дорослих, ЦД 2 типу дедалі частіше 

діагностується у дітей паралельно із зростанням рівня ожиріння. Сьогодні ЦД 2 

типу діагностується так як ЦД 1-го типу в підлітків у Сполучених Штатах [145].  

В США діабетична нефропатія за підрахунками вразила близько 6.9 

мільйонів осіб впродовж 2005-2008 рр. [183]. Очікується, що кількість людей у 

світі з ЦД і, як наслідок, з діабетичною нефропатією, буде суттєво зростати до 

2050 року [126, 128, 190]. 

Отже, проблема поєднання АГ і ЦД 2-го типу є актуальною для сучасної 

медицини, вона має не тільки медичне, але й соціальне та економічне значення. 

 

 

http://www.idf.org/
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1.2 Сучасні погляди на патогенетичні ланки артеріальної гіпертензії та 

цукрового діабету 2-го типу 

 

У більшості людей із встановленою гіпертонічною хворобою підвищений 

опір крові (загальний периферичний опір судин) призводить до високого АТ, тоді 

як серцевий викид залишається нормальним [181]. Підвищена периферична 

резистентність при встановленій гіпертензії переважно обумовлена структурним 

звуженням малих артерій і артеріол, хоча зменшення кількості або щільності 

капілярів може також сприяти цьому [153, 243]. Незрозуміло, чи впливає 

вазоконстрикція артеріолярних кровоносних судин на АГ [213]. Вплив надмірної 

активності симпато-адреналової системи на розвиток гіпертензії та пошкодження 

органів-мішеней було продемонстровано в експериментальних та клінічних 

дослідженнях [211]. Також у багатьох дослідженнях підтверджено важливу роль 

ренін-ангіотензинової-альдостеронової системи в патофізіології АГ. Вона також 

пов'язана зі зниженням відповіді периферійних венозних тканин, що може 

збільшити венозне повернення та попереднє навантаження серця і, зрештою, 

викликати діастолічну дисфункцію [6, 108, 122]. 

Запропоновано багато механізмів збільшення периферійної резистентності 

при АГ. Більшість досліджень свідчать про порушення в обміні солі та води в 

нирках (зокрема, в аномалії внутрішньоренальної системи ренін-ангіотензину) або 

аномалії симпатичної нервової системи [25,48,52]. Ці механізми не є 

взаємовиключними, і, ймовірно, вони певною мірою сприяють в більшості 

випадків прогресуванню гіпертонічної хвороби. Було також зроблено 

припущення, що ендотеліальна дисфункція та запалення судин також можуть 

сприяти підвищенню периферійної стійкості та ушкодженню судин при 

гіпертензії [173, 255]. В останні роки інтерлейкін-17 розглядається як такий, що 

сприяє гіперпродукції інших біологічно активних речовин та хімічних сигналів 

імунної системи, які, як вважається, беруть участь у розвитку гіпертонічної 

хвороби, такі як ФНП-, інтерлейкін 1, інтерлейкін 6 , інтерлейкін 8 [184]. 
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Пульсовий тиск часто посилюється у людей похилого віку з гіпертензією. 

Це може означати, що систолічний АТ аномально високий, але діастолічний АТ 

може бути нормальним або низьким; цей стан термінується як ізольована 

систолічна гіпертензія [141]. Високий пульсовий тиск у людей похилого віку з 

гіпертензією або ізольованою систолічною гіпертензією пояснюється підвищеною 

артеріальною жорсткістю, яка зумовлена віком і може проявлятись високим АТ 

[117]. 

ФНП-α – клітинний сигнальний білок (цитокін), який бере участь у 

системному запаленні та є одним з цитокінів, що відносяться до гострофазових 

білків. Він виробляється переважно активованими макрофагами, хоча він 

продукується й багатьма іншими типами клітин, такими як CD4 + -лімфоцити, 

NK-клітини, нейтрофіли, тучні клітини, еозинофіли та нейрони [135]. 

ФНП-α утворюється, перш за все, як трансмембранний білок II типу,  

довжиною 233 амінокислоти, розташований у стабільних гомотримермах. З цієї 

мембранно-інтегрованої форми розчинний гомотримерний цитокін ФНП-α 

вивільняється через протеолітичне розщеплення метаболічним трансплантатом 

ФНП-α - перетворюючого ферменту (також відомий як ADAM17) [144]. 

Розчинна тримерна форма ФНП-α 51 kDa має тенденцію дисоціювати при 

концентраціях нижче наномолярного діапазону, тим самим втрачаючи 

біоактивність. Секретована форма людського ФНП-α набуває трикутної форми 

піраміди і важить близько 17-kD. Як секретовані, так і мембранозв'язані форми є 

біологічно активними, хоча специфічні функції кожного є суперечливими. Але 

обидві форми мають паралелізм в роботі та чіткі біологічні дії [135]. 

Цитокіни продукуються широким колом клітин, включаючи імунні клітини, 

такі як макрофаги, В-лімфоцити, Т-лімфоцити та тучні клітини, а також 

ендотеліальні клітини, фібробласти та різні стромальні клітини; цей цитокін може 

вироблятися більш ніж одним типом клітин. 

Деякі запальні цитокіни індукуються оксидативним стресом. Той факт, що 

самі цитокіни викликають вивільнення інших цитокінів, а також приводять до 

посилення окисного стресу, роблять їх важливими при хронічному запаленні, а 
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також при інших імунних реакціях, таких як лихоманка та гостре ушкодження 

печінки (інтерлейкіни-1, 6, 12, інтерферон-альфа (ІФН-)) [2, 120]. 

С-реактивний протеїн (CРП) – це кільцевий (кільцеподібний), пентамерний 

білок, що знаходиться в плазмі крові, рівень якого підвищується у відповідь на 

запалення. Це гострофазний білок печінкового походження, який збільшується 

після секреції інтерлейкіну-6 макрофагами і Т-клітинами. Його фізіологічна роль 

полягає у зв'язуванні з лізофосфатидилхоліном, розташованим на поверхні 

мертвих або вмираючих клітин (і деяких видів бактерій) для активації системи 

комплементу через C1q [112]. Також немає тимчасових варіацій рівнів СРП. 

Поліморфізм генів сімейства інтерлейкін 1, інтерлейкін 6 сприяють підвищенню 

рівня СРП. Іншими запальними медіаторами, які можуть викликати підвищення 

CРП, є трансформуючий фактор росту бета-1 (ТФРβ-1), ФНП-α [230]. 

У здорових дорослих нормальна концентрація СРП варіює від 0,8 мг / л до 

3,0 мг / л, проте деякі здорові дорослі мають підвищений рівень СРБ до10 мг / л. 

Коли є подразник, рівень СРП може збільшуватися в 10 000 разів з менш ніж 50 

мкг / л до більш ніж 500 мг / л. Зокрема, показники можуть зрости до 5 мг / л за 6 

годин, і досягати піку через 48 годин. Період напіввиведення СРП з плазми крові 

складає 19 годин. Останні дослідження показують, що пацієнти з підвищеним 

базальним рівнем CРП мають підвищений ризик ЦД, АГ та серцево-судинних 

захворювань [264]. 

Підвищення концентрації CРП до 10 мг/дл розглядається як метаболічне 

запалення (метаболічні шляхи, що викликають артеріосклероз і ЦД 2-го типу). 

Після того, як запалення зменшується, рівень СРП швидко падає, оскільки період 

його напіврозпаду складає 4-7 годин [112]. 

В останні роки доведено високу діагностичну цінність вч-СРП. В рамках 

мета-аналізу 20 досліджень, в яких взяли участь 1466 пацієнтів із захворюванням 

коронарних артерій, було виявлено зниження рівня вч-СРП після інтервенційних 

втручань. Серед цих досліджень, більш високі концентрації вч-СРП або 

дисліпідемія перед початком втручань були пов'язані з більш значним зниженням 

рівня вч-СРП після інтервенційних втручань [103, 170,  239]. 
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Фіброгенез може бути використаний для опису патологічного стану 

надлишку відкладання фіброзної тканини, а також процесу відкладання сполучної 

тканини в процесі загоєння. Фіброз визначається патологічним накопиченням 

білків позаклітинного матриксу, він призводить до рубцювання і потовщення 

уражених тканин, це, по суті, надмірна реакція на загоєння ран, яка перешкоджає 

нормальній функції органів [208]. 

Фіброз схожий на процес рубцювання, оскільки в обох випадках 

залучаються стимульовані фібробласти, що виробляють сполучну тканину, 

включаючи колаген та глікозаміноглікани [94, 109]. Процес ініціюється, коли 

імунні клітини, такі як макрофаги, вивільняють розчинні фактори, що 

стимулюють фібробласти. Найбільш добре охарактеризованим профібротичним 

медіатором є ТФРβ-1, який виділяється макрофагами, а також будь-якою 

пошкодженою тканиною між поверхнями, що мають назву інтерстиції. Інші 

розчинні медіатори фіброзу включають СТФР, тромбоцитарний фактор росту 

(ТФР) та інтерлейкінін 4 [188, 257]. 

Ці ініціативні сигнальні шляхи передачі сигналу в кінцевому підсумку 

призводять до проліферації та активації фібробластів, які депонують позаклітинну 

матрицю в навколишню сполучну тканину. Цей процес відновлення тканин є 

складним, із жорсткою регуляцією синтезу та деградації  позаклітинного 

матриксу, що забезпечує підтримку нормальної тканинної архітектури [200]. 

ЦД 2-го типу  виникає через недостатнє виробництво інсуліну з бета-клітин 

в умовах інсулінорезистентності [9, 140, 143]. 

Резистентність до інсуліну, яка є нездатністю клітин адекватно реагувати на 

нормальний рівень інсуліну, виникає в основному в м'язах, печіні та жировій 

тканині. У печінці інсулін, як правило, пригнічує вивільнення глюкози. Проте в 

умовах інсулінорезистентності печінка невідповідно вивільняє глюкозу в кров 

[145]. 

Частка резистентності до інсуліну відрізняється серед людей: деякі з них 

перш за все мають резистентність до інсуліну та лише незначний дефект секреції 
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інсуліну та інші, у яких  незначна резистентність до інсуліну, та перш за все 

відсутня секреція інсуліну [143, 240]. 

Інші потенційно важливі механізми, пов'язані з ЦД 2-го типу та 

резистентністю до інсуліну, включають: збільшення розщеплення ліпідів у 

жирових клітинах та відсутність інкретину, високий вміст глюкагону в крові, 

збільшення утримання солі та води в нирках та неадекватне регулювання 

метаболізму центральної нервової системи. Проте не у всіх людей з 

резистентністю до інсуліну розвивається ЦД, оскільки також вимагається 

зниження секреції інсуліну бета-клітинами підшлункової залози [145].  

Глікований гемоглобін (HbA1C) – показник бета-N-1-

дезоксифруктозильного компонента гемоглобіну. Походження назви походить від 

гемоглобіну типу А, розділеного при катіонообмінній хроматографії. Перша 

фракція, яка відокремлюється, ймовірно, вважається чистим гемоглобіном А, 

позначається як HbA0, наступні фракції позначаються як HbA1A, HbA1B та HbA1C 

відповідно до порядку їх елюції. Згодом було багато інших субчастинок, оскільки 

методи розділення поліпшилися. Нормальний рівень глюкози дає нормальну 

кількість HbA1C. Оскільки при ЦД середня кількість глюкози в плазмі 

збільшується, частка HbA1C зростає. Це служить показником того, що 

розвивається гіперглікемія і слід вжити необхідних заходів [217]. 

Доведено, що HbA1C викликає підвищення високоефективних вільних 

радикалів усередині клітин крові. Радикали змінюють мембранні властивості 

клітин крові. Це призводить до агрегації цих клітин та підвищення в'язкості крові, 

що супроводжується порушенням мікроциркуляції [152, 217]. Глікування білків є 

частим явищем, але у випадку гемоглобіну відбувається неферментна реакція між 

глюкозою та N-кінцем бета-ланцюга. Це утворює основу Шиффа, яка сама 

перетворюється в 1-дезоксифруктозу. Ця перестановка є прикладом 

перегрупування Амадорі [185]. 

Інший шлях пошкоджуючого впливу HbA1C – він викликає пошкодження 

через запалення, що призводить до утворення атеросклеротичної бляшки 

(атероми). Збудження вільних радикалів сприяє вивільненню Fe2 + -Hb через Fe3 
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+ -Hb у патологічний ферил Hb (Fe4 + -Hb). Fe4 +є нестабільний і реагує з 

певними амінокислотами в Hb, щоб окислитись до Fe3 +. Молекули Hb 

злипаються за допомогою перехрестних реакцій, і ці згустки Hb (мультімери) 

сприяють пошкодженню клітин і вивільненню Fe4 + -Hb в матрицю (внутрішні 

шари субендотелію) артерій і вен. Це призводить до збільшення проникності 

внутрішньої поверхні (ендотелію) кровоносних судин і продукції прозапальних 

чинників, білків адгезії моноцитами, які сприяють накопиченню макрофагів у 

поверхні кровоносних судин, що врешті, призводить до утворення 

атеросклеротичних бляшок в цих судинах [14, 77, 217]. 

HbA1C є середнім значенням рівня глюкози в крові протягом життя 

червоних кров'яних клітин (117 днів для чоловіків і 106 днів у жінок [245]. Високо 

глікований Hb-AGEs проходить через шар судинної гладкої мускулатури та 

інактивує ацетилхолініндуковану ендотелій-залежну релаксацію, можливо, за 

допомогою зв'язування з оксидом азоту (NO), перешкоджаючи його нормальній 

функції. NO є потужним вазодилятатором, а також пригнічує утворення бляшок, 

яким сприяють ЛПНЩ (тобто «поганий холестерин») в окисленій формі [16, 58,  

217]. Ця загальна деградація клітин крові також вивільняє гем з них. Вільний гем 

є причиною окиснення ендотелію і білків ЛПНЩ, що призводить до формування 

бляшок [217]. Це підтверджується також даними клінічної практики, що свідчить 

про значне зменшення рівня HbA1C через 20 днів від початку або посилення 

лікування спрямованого на зниження рівня глюкози [102].  

Дослідження «UKPDS», «ACCORD»), «ADVANCE» та «VADT»  оцінили, 

що ризики основних ускладнень ЦД (діабетична ретинопатія, діабетна 

нефропатія, діабетна нейропатія та макросудинні захворювання) знижуються 

приблизно на 3% за кожного зниження рівня HbA1C на 1 ммоль / моль. Проте 

аналіз «ACCORD», розроблений спеціально для того, щоб визначити, чи рівень 

HbA1C нижче 6,0% з використанням збільшеної кількості ліків супроводжується 

зниженням частоти серцево-судинних подій, виявив більш високу смертність при 

цій інтенсивній терапії, так що випробування було припинено на 17 місяців 

раніше передбаченого терміну [181, 229]. 
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Постійні підвищення рівня глюкози в крові (і, отже, HbA1C) підвищує ризик 

розвитку тривалого судинного ускладнення ЦД, таких як ішемічна хвороба, 

інфаркт, інсульт, серцева недостатність, ниркова недостатність, сліпота, 

еректильна дисфункція, нейропатія (втрата чутливості, особливо в ногах), 

гангрена та гастропарез (уповільнене спорожнення шлунку) [56, 62]. Поганий 

контроль рівня глюкози в крові також підвищує ризик короткочасних ускладнень 

хірургічного втручання, таких як погане загоєння ран [102]. 

ЦД 2-го типу часто супроводжується іншими станами, включаючи 

гіпертензію, високу концентрацію холестерину ліпопротеїнів низької щільності 

(ЛПНЩ) та низьку концентрацію холестерину ліпопротеїнів високої щільності 

(ЛПВЩ) у сироватці крові, що, як і ЦД 2-го типу, збільшує ризик серцево-

судинних захворювань [11, 28, 62]. Це сузір'я клінічних станів називається 

метаболічним синдромом [16]. Гіперінсулінемія, що виникає у відповідь на 

резистентність до інсуліну, може відігравати важливу роль у генезі цих 

патологічних станів. Підвищення рівнів вільних жирних кислот, запальних 

цитокінів та окислювальних факторів були пов'язані з патогенезом метаболічного 

синдрому, ЦД 2-го типу та їх серцево-судинними ускладненнями [102, 197]. 

Отже, патогенетичні ланки АГ і ЦД 2-го типу продовжують активно 

вивчатися науковцями з метою впливу на прогресування як окремих цих 

захворювань, так і їхнього поєднаного перебігу і зменшення ускладнень.  

 

1.3 Патогенетичні ланки та діагностичні критерії ураження нирок за 

наявності артеріальної гіпертензії та цукрового діабету 2-го типу  

 

Гіпертензивна нефропатія супроводжується розвитком ниркової 

недостатності, яка може бути пов'язана з анамнезом гіпертонічної хвороби. Це 

хронічний стан і є серйозним фактором ризику розвитку термінальної стадії ХХН. 

Проте, незважаючи на відомі зв'язки між гіпертонією та хронічною хворобою 

нирок, основний механізм залишається незрозумілим [146]. 
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Для розвитку гіпертензивної нефропатії було запропоновано два 

патогенетичні механізми [176]. Один із механізмів припускає, що ішемія 

клубочків викликає гіпертензивну нефропатію [238]. Це трапляється як наслідок 

хронічної АГ, що призводить до звуження передгломерулярних артерій та 

артеріол, з подальшим зниженням кровотоку клубочків [67]. 

Доведено, що артеріальна гіпертензія характеризується ендотеліальною 

дисфункцією з атеросклеротичним ураженням судин та посиленням їх жорсткості 

[57, 58, 59, 218], у тому числі ниркових, викликаючи стеноз та ішемічну хворобу 

нирок з наступним розвитком гломерулосклерозу [195, 261, 263]. Тому рання 

діагностика артеріальної гіпертензії і її лікування можуть попередити  

ускладнення з боку серця, мозку і нирок – ХХН [12, 237, 242]. 

Ангіотензин II разом із гемодинамічним ефектом викликає подальше 

ушкодження клубочків шляхом активації прозапальних та профіброгенних 

факторів, зокрема ТФРβ-1 [31, 118], який володіє антисклеротичними 

властивостями і відіграє провідну роль у активації проліферативних процесів з 

розвитком гломерулосклерозу. У експериментальних умовах було доведено, що 

СТФР може сприяти розвитку тубулоінстеритичного фіброзу при ДН [171, 178]. 

Декілька авторів продемонстрували підвищену активність інших цитокінів 

та медіаторів міжклітинної взаємодії, таких як протеїнкіназа С, фактори ядерної 

транскрипції, які впливають на процеси апоптозу, росту і проліферації клітин і 

викликають розвиток гломерулосклерозу [142]. 

Альтернативним механізмом гіпертензивної нефропатії є тривала 

гломерулярна гіпертензія, що призводить до гломерулярної гіперфільтрації, потім 

– нефросклерозу зі зниженням функції нирок [39, 258]. Основну роль у розвитку 

та прогресуванні діабетичної ХХН відіграє нелікована або недостатньо знижена 

гіперглікемія, яка викликає ряд порушень метаболізму [30, 45, 97]: 

неферментальне глікування білків та ліпідів, активацію шляху обміну глюкози на 

поліолі, пряму токсичність глюкози, що пов'язано з активацією протеїнкінази С і 

сприяє проліферації капілярних ендотеліальних клітин і міжангіальної матриці 

клубочків та гіпертрофії останньої. Тривалий ефект гіперглікемії призводить до 
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зменшення синтезу глікозаміногліканів, що є основою структури базальної 

мембрани клубочків та забезпечує його вибіркове проникнення в білки [107, 126, 

128, 142]. 

На підставі когортного дослідження, яке включало 4774 пацієнтів з 

діагнозом ЦД 2-го типу, було доведено, що частота кінцевої стадії діабетичної 

ХХН безпосередньо корелює з рівнем HbA1C; для показників HbA1C на рівні 6,50-

7,49% спостерігалося 3,7-кратне збільшення ризику діабетичної ХХН, а ≥ 7,50% – 

збільшення ризику діабетичної ХХН у 7,4 рази. Тому вимірювання HbA1C дає 

можливість оцінити ефективність терапії шляхом моніторингу довготривалої 

регуляції глюкози в сироватці крові [227, 240]. 

Найбільш ранньою відправною точкою у розвитку діабетичної ХХН є 

порушення внутрішньогломерулярної гемодинаміки, що проявляється 

підвищеним гідростатичним тиском у клубочкових капілярах та гіперфільтрацією, 

активацією ренін-альдостерон-ангіотензинової системи та ендотеліну [73, 183]. 

Було доведено, що коли структура цього ниркового фільтра порушується, 

великомолекулярні білки, які контактують з міжангіальними клітинами ниркових 

канальців, проникають у сечу. З одного боку, захоплення та осадження цих білків 

в мезангіальних клітинах призводить до їх токсичного пошкодження та 

проліферації, до збільшення продукції речовин мезангіальної матриці та 

прискореного клубочкового склерозу. З іншого боку, підвищена фільтрація білка 

супроводжується високим навантаженням реабсорбції на проксимальні канальні 

[2, 190, 201]. 

Існує прямий зв'язок між збільшенням реабсорбції білків канальцями та 

синтезом ендотелінів, цитокінів та аміаку, які є посередниками прогресування 

ниркової патології. Було виявлено, що деякі білки, які надходять у сечу (альбумін, 

трансферин заліза, ліпопротеїни низької щільності та компоненти комплементу), 

можуть мати специфічний цитотоксичний ефект. Це супроводжується 

порушенням співвідношення цитокінів, які посилюють клітинну імунну відповідь 

типу 1 (ФНП-α, ІФН-γ та інші) і типу 2 (ТФРβ-1, інтерлейкіни 4, 10, 13 та інші), 

які сприяють відповіді на антитіла [135, 200]. 
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Три основні гістологічні зміни відбуваються в клубочках осіб з діабетичною 

ХХН. По-перше, мезангіальна експансія безпосередньо індукується 

гіперглікемією, можливо, через збільшення матричного продукування або 

глікування матричних білків. По-друге, відбувається потовщення клубочкової 

базальної мембрани. По-третє, клубочковий склероз, викликається 

внутрішньонирковою гіпертензією, індукованою дилатацією аферентної ниркової 

артерії або ішемічним ушкодженням нирок. Ці різні гістологічні схеми мають 

несприятливе прогностичне значення [94, 97, 107, 195]. 

Одним з важливих механізмів ушкодження нирок при ЦД є активація 

пероксидації ліпідів і білків з утворенням надлишку активних форм кисню, які  

пошкоджують клубочки нирок, що призводить до альбумінурії [2, 8, 201]. 

Результати досліджень свідчать про важливу роль гіпоксії у процесі 

формування фіброзу нирок та прогресування ХХН. Одним з основних чинників 

ланцюга пошкоджень, спричинених дефіцитом кисню в тканинах, є гіпоксія-

індуцибельний фактор – 1альфа (ГІФ-1α) [130, 207]. ГІФ-1α є транскрипційним 

активатором судинного васкулоендотеліального фактора росту альфа (ВЕФР-α) і 

регулює судинні реакції на гіпоксію. Доведено, що прозапальний цитокін ФНП-α 

активує продукцію ГІФ-1α у різних клітинах [165, 187]. В останні роки ряд 

авторів розглянули ГІФ-1α як неінвазивний маркер пошкоджень нирок. Зокрема, в 

експерименті було доведено збільшення експресії мРНК ГІФ-1α на ниркових 

клітинах при хронічному пошкодженні нирок та збільшення продукції ВЕФР-α та 

СТФР [101, 154, 165, 203]. Проте, ці ланки підлягають подальшому вивченню [96, 

191]. 

СТФР відіграє важливу роль у багатьох біологічних процесах, включаючи 

клітинну адгезію, міграцію, проліферацію, ангіогенез та фіброгенез [94].  

Активуючий ефект СТФР на судинно-ендотеліальний ангіогенез підтверджений 

рядом авторів [43, 96,  171, 148, 150]. В експериментальних умовах було доведено 

вплив системної та локальної гіперпродукції СТФР на розвиток діабетичної ХХН  

[203]. 
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Імунофлуоресцентна мікроскопія може виявити депонування альбумінів, 

імуноглобулінів, фібрину та інших білків плазми вздовж гломерулярної базальної 

мембрани у лінійному візерунку, найбільш імовірно, внаслідок ексудації з 

кровоносних судин. Ниркова судинна система зазвичай демонструє атеросклероз, 

в основному внаслідок супутнюьої гіперліпідемії та гіпертензивного 

атеросклерозу. Гломерули та нирки, як правило, є нормальними або збільшеними 

в розмірах спочатку, що відрізняє діабетичну нефропатію від більшості інших 

форм ХХН, при цьому зменшується розмір нирок (крім ниркового амілоїдозу та 

полікістозної хвороби нирок [94, 233]. 

Нейтрофільні желатинази, пов'язані з ліпокаліном (NGAL), є секреторним 

глікопротеїном з молекулярною масою 25kDa, який є субодиницею з матриксною 

металлопротеїназою-9 і має здатність утворювати ковалентно зв'язаний 

гетеродимер з колагеном V типу. Ліпокалін (NGAL) сечі в даний час вважається 

сучасним маркером, що має діагностичне значення переважно при пошкодженні 

тубулярного апарату нирок [116, 210]. 

NGAL зустрічається як мономер з молекулярною масою 25-кіло-Далтон 

(kDa), гомодимер з 45-кДа та гетеродімер з 135-кДа з різними формами, що 

виникають з різних типів клітин [194]. Через його невеликий розмір, NGAL вільно 

фільтрується клубочками, але майже повністю реабсорбується в проксимальних 

канальцях. У результаті, за відсутності ХХН, плазмовий рівень NGAL корелює з 

креатиніном сироватки крові, але дуже мало присутній в сечі [223]. Під час ХХН 

такі фактори, як збільшення місцевої дистальної нефронної продукції NGAL та 

зменшення проксимальної тубулярної реабсорбції фільтрованої NGAL, 

призводять до значного збільшення рівня NGAL у сечі. Не дивно, що рівнь NGAL 

у сечі виявився відносно специфічним та чутливим показником пошкодження 

нирок, оскільки він багато в чому відображає місцеві патофізіологічні події, є 

протеазостійким та малим, легко виводиться і виявляється в сечі  [223, 228].  

Встановлено, що рівень NGAL у сечі та плазмі збільшується через 2 години 

після пошкодження нирок. За допомогою лабораторних тестів можна виміряти 

NGAL у сироватці крові або сечі в діапазоні від 25 до 5000 нг / мл. Низький рівень 
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для NGAL вважається 20 нг / мл, середній рівень – 200 нг / мл та високий рівень – 

1200 нг / мл [189]. Тому рівні NGAL можуть бути використані як біомаркер для 

ранньої діагностики ХХН, контраст-індукованої нефропатії та визначення показів 

до трансплантації нирок [240, 241]. 

Для діагностики ХХН також використовується молекула пошкодження 

нирок 1-го типу (КІМ-1) – це трансмембранний глікопротеїд типу 1, рівень якого 

збільшується у епітеліальних клітинах у пошкодженій ділянці проксимального 

канальця нирок [225]. 

Отже, важливими чинниками розвитку ХХН є гіперглікемія, артеріальна 

гіпертензія, ендотеліальна дисфункція, розвиток системного запального процесу, 

гіпоксії та активація фіброзних процесів, Проте ці патогенетичні ланки 

залишаються недостатньо вивченими при поєднанні АГ і ЦД 2-го типу. 

 

1.4 Принципи лікування пацієнтів з артеріальною гіпертензією та 

цукровим діабетом 2-го типу з урахуванням функції нирок 

 

Метою лікування пацієнтів з ЦД 2-го типу та АГ є максимальне зниження 

ризику розвитку серцево-судинних ускладнень. Відповідно до чинних 

рекомендацій необхідно АТ тиск та інші пов'язані з ним захворювання, такі як 

серцева недостатність, ХХН, ІХС тощо [66]. 

Антигіпертензивна терапія у хворих ЦД типу 2 має деякі особливості. Перш 

за все, це стосується цільового рівня АТ[213]. На підставі результатів 

багатоцентрових досліджень («HOT», «UKPDS», «ABCD», «MDRD») цільові рівні 

АТ у хворих на ЦД 2-го типу складають 130/80 мм рт.ст. Але, на жаль, в 

реальному житті вказані цільові рівні досягаються лише у 20-25% випадків серед 

усіх хворих. За результатами різних досліджень, для досягнення цієї мети 

необхідно використовувати комбінацію від 2,5 до 4 препаратів [49, 144, 179, 211]. 

Наявність альбумінурії категорії ІІІ вимагає зниження цільового АТ до 125/75 мм 

рт. ст. [47, 153, 192, 258]. 



 45 

Застосування іАПФ та БРАІІ-1 є ефективними при поєднанні АГ та ЦД 2-го 

типу, оскільки на додаток до зниження АТ і зменшення проявів ЦД ці препарати 

мають ренопротекторні ефекти та уповільнюють прогресування ХХН. Результати 

багатоцентрових досліджень («RENAAL», «IDNT», «IRMA», «MARVAL»), 

проведені у пацієнтів з АГ та ЦД з порушеннями функції нирок, вказують на те, 

що препарати групи БРАІІ-1 є ефективними щодо зниження ризику 

прогресування пошкодження нирок, незалежно від їх антигіпертензивного ефекту 

[42, 66, 113]. 

Телмісартан є препаратом групи БРАІІ, який використовується для 

лікуванні АГ. Він був відкритий Boehringer Ingelheim і запущений до 

використання у 1999 році як Micardis. Окрім блокування ренін-альдостерон-

ангіотензинової системи, телмісартан діє як селективний модулятор гама 

рецептора, активованого проліфератором пероксисом (PPAR-γ), центральним 

регулятором інсуліну та метаболізму глюкози. Вважається, що подвійний спосіб 

дії телмісартану може забезпечити захисні переваги від пошкоджень судин і 

нирок, спричинених діабетом та серцево-судинними захворюваннями (САД) [51, 

74, 182, 214,  222]. 

У рандомізованому багатоцентровому дослідженні «ATTEMPT-CVD» 

(2015) було показано, що телмісартан покращує рівень двох важливих біомаркерів 

серцево-судинної та ниркової небезпеки порівняно з терапією, яка не включає 

БРАІІ (рівні мозкового натрійуретичного пептиду та зменшення співвідношення 

альбуміну / креатиніну сечі, незалежно від зміни АТ) [108, 166, 175, 186, 205]. 

У дослідженні «ONTARGET» показано, що ефективність телмісартану 

порівняна з раміприлом, проте відзначалися менші показники кашлю та 

ангіоневротичного набряку, що призвело до зменшення частоти припинення 

застосування препарату. Комбінована група мала подібну ефективність, але з 

підвищеним ризиком гіпотензивних симптомів. Більше того, у пацієнтів, в котрих 

досліджували переносимість препаратів, було показано, що телмісартан краще 

переноситься і пов'язаний з більш високим рівнем схильності до лікування, ніж 

раміприл [265]. 
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Дослідження ефективності профілактичного режиму терапії телмісартаном 

для ефективного уникнення другого удару («PRoFESS») незабаром після 

ішемічного інсульту розпочато і триває 2,5 роки. Це лікування не суттєво 

знижувало частоту повторного інсульту, серйозних серцево-судинних подій або 

діабету [125, 262]. 

Тому актуальною проблемою сучасної медицини є розвиток лікування АГ, 

що перебігає на фоні ЦД 2-го типу, оскільки це вимагає впливу як на патогенез 

цих захворювань, так і на специфічні процеси в серцево-судинній, імунній та 

нейроендокринній системах. Важливим є профілактика розвитку та 

прогресування хронічних захворювань нирок [55, 161]. 

Згідно з результатами аналізу показників компенсації ЦД в різних регіонах 

України було зазначено, що 75% дорослих пацієнтів із ЦД 2-го типу не досягають 

цільового рівня HbA1C, що обґрунтовує необхідність знайти адекватні способи 

надання пацієнтам, які зменшують рівень глікемії, ефективні ліки та схеми терапії 

для оптимізації підходів до лікування [41, 44, 78]. 

Важливою проблемою є поліпшення лікування пацієнтів з ЦД 2-го типу за 

наявності супутньої патології, зокрема серцево-судинних захворювань. 

Поширеність АГ у хворих на ЦД 2-го типу є в 2-3 рази вищою, ніж у загальній 

популяції, а 70% хворих на ЦД 2-го типу мають підвищений АТ, що значно 

підвищує ризик розвитку серцево-судинних ускладнень, які погіршують прогноз і 

якість життя пацієнтів і є основною причиною смертності [66, 196].  Відповідно 

до нинішніх рекомендацій, усі коректовані фактори ризику та пов'язані з ними 

захворювання підлягають лікуванню [1, 15]. 

Основоположні принципи комплексного алгоритму управління ЦД 2-го 

типу [99] полягають у наступному: оптимізація способу життя є важливою для 

всіх пацієнтів із ЦД. Оптимізація способу життя є багатогранною, постійною і 

повинна залучати всю групу хворих на ЦД 2-го типу. Однак такі зусилля не 

повинні затримувати необхідну фармакотерапію, яку можна ініціювати одночасно 

та коригувати, спираючись на реакцію пацієнта на зусилля для зміни стилю життя 

[26, 27, 75,  99]. 
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Втрату маси тіла слід мотивувати у всіх пацієнтів з преддіабетом та ЦД 2-го 

типу, у яких також є надмірна вага або ожиріння [99]. Модифікація способу життя 

повинна складатися з рецепту способу життя, який включає в себе план зі 

здорового харчування зі зниженою калорійністю [133], фізичну активність [234], а 

також поведінкові втручання [104, 209] та ліки, що сприяють зменшенню індексу 

маси тіла (ІМТ).  

Хірургічне втручання у тих, хто страждає ожирінням, є ефективним засобом 

лікування діабету [117, 141, 212, 224]. Багато з них здатні підтримувати 

нормальний рівень глюкози в крові, практично не приймаючи гіпоглікемічні 

засоби після операції [139], і довгострокова смертність знижується [224].  

Рівень HbA1C має бути індивідуалізований на основі численних факторів, 

таких як вік, тривалість життя, супутні захворювання, тривалість ЦДу, ризик 

гіпоглікемії або несприятливі наслідки гіпоглікемії, мотивація пацієнта та 

прихильність до лікування. Рівень HbA1C ≤ 6,5% вважається оптимальним, якщо 

це можна досягти безпечним та доступним способом, але більш високі цілі 

можуть бути доцільними для певних осіб і можуть змінюватися для певного 

індивідуума з часом [149]. 

Вибір терапії ЦД повинен бути індивідуалізований, виходячи з атрибутів, 

характерних як для пацієнтів, так і для самих ліків [27, 199]. Лікувальні атрибути, 

які впливають на цей вибір, включають антигіперглікемічну ефективність; 

механізм дії; ризик індукування гіпоглікемії; ризик збільшення маси тіла; інші 

несприятливі наслідки; переносимість; простота використання; імовірна 

прихильність; вартість; і безпека або зменшення ризику серцево-ниркової чи 

печінкової хвороби. Мінімізація ризику як важкої, так і неважкої гіпоглікемії є 

пріоритетом. Це питання безпеки, прихильності та вартості [162, 163, 216]. 

Зазвичай потрібна комбінована терапія, яка повинна включати агенти з 

додатковими механізмами дії. Комплексний менеджмент включає терапію 

дисліпідемії, артеріальної гіпертензії та лікування супутніх захворювань [7, 216]. 

Ефективність терапії повинна бути оцінена часто (наприклад, кожні 3 

місяці), використовуючи кілька критеріїв, в тому числі HbA1C, самомоніторинг 
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глюкози крові (SMBG) натще і після прийому їжі або безперервного моніторингу 

глікемії, з документацією подій гіпоглікемії, показників АТ, побічних ефектів 

(збільшення маси тіла, затримка рідини, печінкова або ниркова недостатність, 

серцево-судинні захворювання), супутні захворювання, інші відповідні 

лабораторні показники, супутнє введення лікарського засобу, ускладнення ЦД, а 

також психологічні чинники, що впливають на догляд за пацієнтами [152, 164, 

193, 231]. 

Стандартна фармакотерапевтична терапія ЦД 2-го типу, що застосовується 

протягом багатьох років, включає метформін, препарати сульфонілсечовини і, 

коли це необхідно, при ендогенному виснаженні продукції інсуліну, введення 

екзогенного інсуліну. Останнім часом тіазолідиндіони (глітазони) стали групою 

лікарських засобів, які широко застосовуються для лікування ЦД 2-го типу. 

Тіазолідиндіони (зокрема, піоглітазон) зв'язуються з PPARγ [214, 255], активуючи 

шляхи виробництва генів інсуліну, які регулюють метаболізм вуглеводів та 

ліпідів. Це викликає декілька ефектів, але, найбільш важливим у лікуванні ЦД 2-

го типу є підвищення чутливості до інсуліну [40, 101, 173, 184]. 

ЦД 2-го типу, але їх дослідження виявили ряд інших метаболічних ефектів, 

які можуть попереджувати виникнення серцево-судинних ускладнень. Ці 

препарати включають глітазони, метформін, акарбозу [184]. З іншого боку – у 

деяких антигіпертензивних препаратах встановлено позитивний вплив на 

метаболічні фактори і, відповідно, додаткове лікування та / або профілактика 

метаболічного синдрому та ЦД [70]. 

Інтенсивно вивчається вплив PPAR-γ в жирах на вуглеводний обмін [88]. 

Біологічно активні сполуки, які активують PPAR-γ – ядерні фактори транскрипції, 

мають значний протизапальний потенціал. Їх ліганди та активатори – глітазони та 

статини – пригнічуючи системне хронічне запалення в організмі можуть 

позитивно впливати на клінічний перебіг метаболічного синдрому, атеросклерозу 

та ЦД 2-го типу [79, 185, 259]. 

В останні роки обговорюється питання про те, що препарат, який пригнічує 

ренін-альдостерон-ангіотензинову систему і діє як агоніст рецептора PPAR-γ, 
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знижуючи тим самим АТ та резистентність до інсуліну, може бути корисним для 

лікування співіснуючої АГ та ЦД 2-го типу. Телмісартан ефективним засобом 

зниження АТ у пацієнтів з АГ, виступаючи блокатором рецепторів ангіотензину-

II. Отримані результати свідчать про те, що телмісартан також є агоністом 

рецептора PPAR-γ, оскільки він підвищує чутливість рецепторів інсуліну до 

інсуліну в тваринних моделях резистентності до інсуліну [197]. 

В даний час для профілактики ЦД вивчається ренозахисний ефект нового 

класу протидіабетичних препаратів – інгібіторів системи натрій-глюкозного 

котранспортера 2 ( SGLT2) [202, 206, 247]. 

Загалом, регуляція глікемії нирками відіграє важливу роль, зазвичай у 

здорових людей нирки фільтрують велику кількість глюкози і активно 

реабсорбують практично увесь цей об'єм. Реабсорбція глюкози необхідна для 

збереження калорій, але при ЦД 2-го типу вона стає контрпродуктивною. При ЦД 

2-го типу у пацієнтів з гіперглікемією, нирки фільтрують і реабсорбують більше 

глюкози, незважаючи на те, що цей процес підтримки сприяє гіперглікемії [111]. З 

часом стійка (хронічна) гіперглікемія призводить до токсичності глюкози, що 

посилює резистентність до інсуліну та сприяє дисфункції бета-клітин 

підшлункової залози. Інгібіція активності SGLT2 знижує / усуває реабсорбцію 

глюкози в нирках, сприяє зниженню ваги і знижує АТ [100, 169, 232, 249, 268]. 

Дапагліфлозин є препаратом гліфлозину, який використовується для 

лікування ЦД 2-го типу. Він був розроблений компанією Bristol-Myers Squibb 

спільно з AstraZeneca. Дапагліфлозин інгібує SGLT2, які відповідають за 

щонайменше 90% реабсорбції глюкози в нирках. Блокування цього транспортного 

механізму викликає усунення глюкози з крові через сечу. IC50 для SGLT-2 

становить менш ніж одну тисячну частину IC50 для SGLT1 (1.1 до 1390 нмоль / 

л), так що препарат не заважає поглинанню глюкози в кишці [110, 156, 202, 206, 

226, 254]. 

Оскільки дапагліфлозін призводить до важкої глюкозурії (іноді до 70 грамів 

на добу), це може призвести до швидкої втрати маси тіла та втоми. Глюкоза діє як 

осмотичний діуретик (цей ефект є причиною поліурії при діабеті), що може 
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призвести до зневоднення. Збільшена кількість глюкози в сечі також може 

сприяти інфекції сечових шляхів та кандидозу. Дапагліфлозин також пов'язаний з 

гіпотензивними реакціями. Є певні зауваження, що це може збільшити ризик 

діабетичного кетоацидозу (Безпечні сповіщення для медичних продуктів ліків 

FDA, 2016) [10, 76, 124, 127, 137, 235, 236, 247, 253]. 

У клінічних дослідженнях дапагліфлозін знизив рівень HbA1C на 0,6% 

порівняно з пробілками плацебо, коли він доданий до метформіну [10, 158, 271]. 

Оптимізація комбінованої патогенетичної терапії пов'язана не тільки з 

посиленням гіпоглікемічної терапії, але і з заходами, спрямованими на зниження 

гіперхолестеринемії та резистентності до інсуліну [66, 87, 129]. 

Згідно з рекомендаціями, статини призначаються пацієнтам з ЦД 2-го типу 

для досягнення цільових рівнів ЛПНЩ в дозі 100 мг / дл (~ 2,5 ммоль / л) або 80 

мг / дл (~ 2,0 ммоль / л) або 70 мг / dl (~ 1,8 ммоль / л), особливо у пацієнтів з 

високим ризиком. База даних VOYAGER включала дані про окремих пацієнтів із 

37 досліджень, що порівнювали активність препаратів розувастатину, 

аторвастатину або симвастатину. З 32258 пацієнтів, включених в дослідження, 

було 8859 (27,5%) хворих на ЦД 2 типу. Розувастатин був найефективнішим серед 

досліджуваних статинів (розувастатин, аторвастатин і симвастатин), як щодо 

зниження рівня ЛПНЩ, так і щодо досягнення цільових рівнів ЛПНЩ <70 мг / дл 

[50, 79,106, 121, 157, 159, 221]. 

Однак відомо, що застосування статинів разом з іАПФ або БРАІІ-1 у 

пацієнтів з АГ, протеїнурією та дисліпідемією може прискорити зниження 

протеїнурії та сповільнити прогресування процесу пошкодження нирок. 

Використання високих доз іАПФ також може знизити рівень тригліцеридів і 

загального холестерину. Лікування діабетичної ХХН можливе в умовах корекції 

гіперглікемії, АГ, гіперактивності симпатичної нервової системи, дисліпідемії та 

симптоматичних методів лікування [60, 70]. 

Результати дослідження «JUPITER» довели, що застосування 

розовустатину, можуть зменшити відносний ризик серцевого нападу та інсульту у 

пацієнтів без гіперліпідемії, але при підвищених рівнях вч-СРП [132]. 
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У рандомізованому подвійному сліпому дослідженні «AURORA» 

рандомізували 2776 пацієнтів, які проходили гемодіаліз внаслідок пошкодження 

нирок, вони отримували розувастатин, або плацебо. Не виявило різниці у двох 

групах первинної кінцевої точки – комбінації серцево-судинної смертності, 

нефатального інфаркту міокарда або нефатального інсульту. У дослідженні не 

виявлено різниці в загальній смертності серед цієї популяції при середній 

тривалісті спостереження 3,8 року [134]. 

 

Резюме до розділу 1 

 

Проблема поєднання АГ і ЦД 2-го типу є актуальною для сучасної 

медицини, що зумовлено поширеністю цих захворювань, взаємообтяжуючим 

перебігом і розвитком грізних ускладнень, зокрема ХХН. Важливими чинниками 

розвитку ХХН є гіперглікемія, артеріальна гіпертензія, ендотеліальна дисфункція, 

розвиток системного запального процесу, гіпоксії та активація фіброзувальних 

процесів, Проте ці патогенетичні ланки залишаються недостатньо вивченими при 

поєднанні АГ і ЦД 2-го типу.  

Лікування поєднаної патології – АГ та ЦД 2-го типу вимагає застосування 

комплексної терапії, завданням якої є гіпоглікемічний та антигіпертензивний 

ефект, попередження розвитку чи прогресування ХХН та зниження факторів 

ризику, зокрема дисліпідемії і гіперурикемії з метою попередження ускладнень. 

Враховуючи доведену ефективність дапагліфлозину в численних дослідженнях 

щодо ефективності у хворих на ЦД 2-го типу та зменшення серцево-судинних 

подій і телмісартану щодо антигіпертензивного, ренопротекторного ефектів та 

плейотропної дії зі впливом на метаболічні процеси доцільним є вивчення 

ефективності їх поєднаного застосування в складі комплексної терапії у хворих на 

АГ у поєднанні з ЦД 2-го типу. 
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РОЗДІЛ 2 

ОБ'ЄКТ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

Дисертаційна робота виконана на клінічній базі кафедри внутрішньої 

медицини стоматологічного факультету ДВНЗ «Івано-Франківський національний 

медичний університет» в терапевтичному відділенні №1 Івано-Франківської 

центральної міської клінічної лікарні. 

 

2.1 Характеристика обстежених хворих 

 

У дослідження було включено 120 хворих, віком 45-69 років, середній вік 

складав (58,2±5,7) року, 51 чоловік і 69 жінок.  

На І етапі обстежені хворі були розділені на 3 групи: І група включала 25 

хворих на медикаментозно компенсовану есенціальну АГ, ІІ стадії, 1-2 ступеня; ІІ 

група – 25 хворих на субкомпенсований ЦД 2-го типу (глікований гемоглобін 

(HbA1C) – від 7,0 до 11,0%); ІІІ група – 70 хворих на медикаментозно 

компенсовану есенціальну АГ, ІІ стадії, 1-2 ступеня в поєднанні з 

субкомпенсований ЦД 2-го типу. Контрольну групу склали 20 практично 

здорових донорів, 8 (40,0%) чоловіків і 12 (60,0%) жінок, віком (54,7±4,9) років. 

Групи обстежених були співставними за віком, статтю, ІМТ, тривалістю АГ і ЦД 

2 типу.  

Верифікацію діагнозів проводили відповідно до наказу МОЗ України № 384 

від 24.05.2012 «Про затвердження та впровадження медико-технологічних 

документів зі стандартизації медичної допомоги при артеріальній гіпертензії», 

“Оновленої та адаптованої клінічної настанови, заснованої на доказах 

«Артеріальна гіпертензія»” (2015) [53, 66, 89]; Рекомендацій Європейського 

товариства артеріальної гіпертензії та Європейського товариства кардіологів 

(ESH/ESC, 2013) [193], наказу МОЗ України № 564 від 13.06.2016 “Уніфікований 

клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної 

(високоспеціалізованої) медичної допомоги «Профілактика серцево-судинних 
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захворювань»” [36], наказу МОЗ України №1118 від 21.12.2012 "Про 

затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі 

стандартизації медичної допомоги при цукровому діабеті 2 типу", “Адаптованої 

клінічної настанови, заснованої на доказах «Цукровий діабет 2 типу»”, Протоколу 

Американської асоціації клінічних ендокринологів і Американського коледжу 

ендокринології (2015) [1, 92, 152] та консультаційних висновків кардіолога й 

ендокринолога. 

Оцінку функції нирок при поєднаній патології, як додаткового фактору 

ризику перебігу АГ в поєднанні з ЦД 2-го типу, проводили згідно наказів МОЗ 

України [1, 53, 66, 89, 92] та нормативних документів міжнародних медичних 

асоціацій [152, 193]. 

Критеріями  включення у дослідження були: 

- Вік пацієнтів: 45-69 років, 

- наявність у хворих ессенціальної АГ, ІІ стадії, 1-2 ступеня в поєднанні 

з ЦД 2-го типу в стадії субкомпенсації (глікований гемоглобін (HbA1C) – від 7,0 

до 11,0%),  

- наявність індивідуальної згоди пацієнта на проведення дослідження. 

Критеріями  невключення/виключення з дослідження були: 

- симптоматична АГ; 

- цукровий діабет 1-го типу; 

- цукровий діабет 2-го типу інсулінопотребуючий; 

- наявність епізодів гіпоглікемії і кетоацидозу в анамнезі; 

- декомпенсована соматична патологія, інфекційні, автоімунні, онкологічні 

та лімфопроліферативні захворювання; 

- хронічна хвороба нирок (ХХН) іншої, окрім діабетичної та гіпертензивної 

етіології; 

- діабетична нефропатія ІІІb, ІV і V стадій; 

- захворювання печінки алкогольної, вірусної, токсичної етіології; 

неалкогольний стеатогепатит зі стійким підвищенням рівнів печінкових 

трансаміназ у 1,5 раза і більше; 
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- діагностована чи наявна за медичною документацією подагра; 

- зловживання алкоголем та вживання наркотичних засобів; 

- небажані реакції та непереносимість запропонованих медикаментозних 

засобів; 

- відсутність індивідуальної згоди пацієнта на проведення дослідження.  

Серед обстежених пацієнтів чоловіки складали 51 (37,14%) особу, жінки – 

69 (62,86%) осіб. Обстежені хворі були розподілені за віком відповідно до 

класифікації вікових періодів, рекомендованих комітетом експертів ВООЗ (2015), 

на 2 підгрупи: середнього віку (від 45 до 59 років) – 42 (30,00%) особи і похилого 

віку (від 60 до 74 років) – 78 (70,00)% осіб (табл. 2.1). 

 

Таблиця 2.1 

Розподіл обстежених хворих на артеріальну гіпертензію та цукровий 

діабет 2-го типу за віком і статтю 

Вікові групи 

(роки) 

45-59 років, n=42 60-69 років, n=78 

Ч Ж Всього Ч Ж Всього 

Хворі на АГ, n=25 n 4 3 7 7 11 18 

% 16,0 12,0 28,0 28,0 44,0 72,0 

Хворі на ЦД 2типу,   

                      n=25 

n 4 4 8 9 8 17 

% 16,0 16,0 32,0 36,0 32,0 68,0 

Хворі на АГ з ЦД 

2типу,           n=70 

n 11 16 27 16 27 43 

% 15,8 22,8 38,6 22,9 38,5 61,4 

 

Примітки:  

1. Ч – чоловіки 

2. Ж –  жінки 

3. n - кількість хворих 
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Тривалість АГ у хворих І групи реєструвалася від 6 до 15 років і в 

середньому рівнялась (8,27±5,46) року. У хворих ІІІ групи тривалість АГ 

реєструвалася від 5 до 16 років і в середньому рівнялась (9,05±6,58) року. Слід 

зазначити, що у всіх обстежених хворих ІІІ групи за поєднаної патології згідно 

медичної документації спочатку була зареєстрована АГ, і через декілька років – 

ЦД 2-го типу (табл. 2.2). 

Таблиця 2.2 

Розподіл обстежених хворих за тривалістю захворювання 

 

Група 

Тривалість захворювання (роки) 

до 5 років 5-7 років 7-10 років 11-16 років 

n (%) n (%) n (%) n (%) 

I група, 

n=25 
АГ - - 3 12,0 14 56,0 8 32,0 

II група, 

n=25 
ЦД 8 32,0 12 48,0 5 20,0 - - 

ІІІ група, 

n=70 

АГ 

 

 

ЦД 

 

- 

 

 

21 

- 

 

 

30,0 

10 

 

 

36 

14,29 

 

 

51,43 

40 

 

 

12 

57,14 

 

 

17,14 

20 

 

 

1 

28,57 

 

 

1,43 

 

Примітка. n - кількість хворих 

 

Тривалість ЦД 2-го типу у хворих ІІ групи складала від 2 до 10 років і в 

середньому рівнялась (5,14±3,29) року. У хворих ІІІ групи тривалість АГ 

реєструвалася від 3 до 11 років і в середньому рівнялась (6,28±3,52) року. 

В обстежених хворих всіх груп були виявлені фактори кардіометаболічного 

ризику, серед яких були обтяжена спадковість (наявність АГ чи/та ЦД у 

найближчих родичів), надмірна маса тіла чи ожиріння, метаболічний синдром, 

гіподинамія, паління цигарок та часті психо-емоційні стреси, які більш часто 

спостерігалися у хворих ІІІ групи з поєднаною патологією (табл. 2.3). 
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Серед пацієнтів І групи було 9 (36,0%) з нормальною масою тіла, 9 (36,0%) 

осіб – з надмірною масою тіла, 7 (28,0%) – з ожирінням: ожиріння І ступеня було 

у 5 (20,0%) осіб, ІІ ступеня – у 2 (8,0%) осіб. 

Таблиця 2.3 

Розподіл обстежених хворих на за супутньою патологією 

 

Супутня патологія 

І група, 

n=25 

ІІ група, 

n=25 

ІІІ група, 

n=70 

n % n % n % 

Обтяжена спадковість по АГ 7 28,0 - - 25 35,71 

Обтяжена спадковість по ЦД - - 9 36,0 29 41,43 

Надмірна маса тіла 9 36,0 12 48,0 34 48,57 

Ожиріння 7 28,0 8 32,0 27 38,57 

Метаболічний синдром 5 20,0 8 32,0 30 42,86 

Гіподинамія 4 16,0 6 24,0 23 32,86 

Паління цигарок 7 28,0 5 20,0 23 32,86 

Часті психо-емоційні стреси 15 64,0 10 40,0  47 67,14 

 

Серед пацієнтів ІІ групи було 5 (20,0%) з нормальною масою тіла, 12 

(48,0%) осіб – з надмірною масою тіла, 8 (32,0%) – з ожирінням: ожиріння І 

ступеня було у 6 (24,0%) осіб, ІІ ступеня – у 2 (8,0%) осіб. Серед пацієнтів ІІІ 

групи було 9 (12,86%) з нормальною масою тіла, 27 (38,57%) – з надмірною 

масою тіла, 34 (48,57%) – осіб з ожирінням: ожиріння І ступеня було у 19 

(27,14%) осіб, ІІ ступеня – у 15 (21,43%) осіб. 

У обстежених хворих супутня патологія включала стабільну ІХС, хронічний 

панкреатит, хронічний холецистит в неактивній фазі, гастроезофагальну 

рефлексну хворобу, облітеруючий атеросклероз судин нижніх кінцівок, аденому 

передміхурової залози (табл. 2.4). 

Пацієнти усіх груп отримували лікування впродовж трьох місяців, 

додатково їм призначали модифікацію способу життя, низькокалорійну дієту з 

обмеженням вживання кухонної солі. Лікування хворих проводилося відповідно 

до вказаних Уніфікованих клінічних протоколів та Клінічних настанов з надання 
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медичної допомоги при АГ [36, 53, 66, 89, 193], ЦД 2-го типу [1, 92, 152], та 

рекомендації української асоціації кардіологів з діагностики, профілактики та 

лікування дисліпідемії [65]. 

Таблиця 2.4 

Розподіл хворих за супутньою патологією 

 

Супутня патологія 

І група, 

n=25 

IІ група, 

n=25 

IІІ група, 

n=70 

n % n % n % 

Стабільна ІХС 9 39,0 16 64,0 59 84,29 

Хронічний панкреатит 

у стадії ремісії 

4 16,0 21 84,0 67 95,71 

Хронічний холецистит 

у стадії ремісії 

5 20,0 12 48 41 58,57 

ГЕРХ 1 8,33 2 12,0 12 17,14 

Облітеруючий 

атеросклероз судин 

нижніх кінцівок 

- - 1 4,0 7 8,57 

Аденома 

передміхурової залози 

- - 1 4,0 3 4,29 

     

На ІІ етапі дослідження хворі ІІІ групи, залежно від способу лікування, 

методом простого рандомізованого відбору були розподілені на три клінічні 

групи:  

IІІА група – 25 хворих, котрі отримували базову терапію – раміприл 

«Амприл», ''КРКА'', Словенія (Номер реєстраційного посвідчення: UA/4903/01/04; 

Термін дії посвідчення: з 04.07.2016 по 04.07.2021) у дозі 5-10 мг /добу (8,40±1,60 

мг /добу), індапамід ретард «АРИФОН®, ''Серв'є Індастрі'', Франція (Номер 

реєстраційного посвідчення: UA/2153/01/01; Термін дії посвідчення: з 06.10.2014 

по 06.10.2019) у дозі 1,5 мг/добу, метформіну гідрохлорид «ДIАФОРМIН® SR 

BAT ''ФАРМАК''» (Номер реєстраційного посвідчення: UA/11857/01/02; Термін 

дії посвідчення: необмежений, з 23.01.2017) у дозі 1000 - 2000 мг/добу, препарат з 

похідних сечовини «ДІАГЛIЗИД® MR ПАТ ''ФАРМАК''» (Номер реєстраційного 

посвідчення: UA/6986/02/01; Термін дії посвідчення: з  15.03.2013 по 15.03.2018) у 

дозі 60 - 120 мг на добу; аторвастатин «АТОРВАКОР® SR BAT ''ФАРМАК''» 
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(Номер реєстраційного посвідчення: UA/7676/01/01; Термін дії посвідчення: з 

15.02.2013 по 15.02.2018) у дозі 20 мг/добу;  

IIІB група – 20 хворих, які отримували лікування, як у групі ІІІА – раміприл 

«Амприл» у дозі 5-10 мг /добу (8,20±2,30 мг /добу), індапамід ретард 

«АРИФОН®, ''Серв'є Індастрі'' у дозі 1,5 мг/добу, метформіну гідрохлорид 

«ДIАФОРМIН® SR BAT ''ФАРМАК''» у дозі 1000 - 2000 мг/добу, препарат з 

похідних сечовини «ДІАГЛIЗИД® MR ПАТ ''ФАРМАК''» у дозі 60 - 120 мг на 

добу; аторвастатин «АТОРВАКОР® SR BAT ''ФАРМАК''» у дозі 20 мг/добу; і 

додатково препарат інгібіторів SGLT2 дапагліфлозін «ФОРКСІГА, Брістол-

Майєрс Сквібб, США» (Номер реєстраційного посвідчення: UA/13302/01/01; 

Термін дії посвідчення: з 23.12.2013 по 23.12.2018) у дозі 10 мг /добу;  

IIІC група – 25 хворих, які отримували лікування, як у групі ІІІB групі – 

раміприл «Амприл», ''КРКА'' у дозі 5-10 мг /добу (8,30±2,04 мг /добу), індапамід 

ретард «АРИФОН®, ''Серв'є Індастрі'' у дозі 1,5 мг/добу, метформіну гідрохлорид 

«ДIАФОРМIН® SR BAT ''ФАРМАК''» у дозі 1000 - 2000 мг/добу, препарат з 

похідних сечовини «ДІАГЛIЗИД® MR ПАТ ''ФАРМАК''» у дозі 60 - 120 мг на 

добу; аторвастатин «АТОРВАКОР® SR BAT ''ФАРМАК''» у дозі 20 мг/добу; 

додатково препарат інгібіторів SGLT2 дапагліфлозін «ФОРКСІГА, Брістол-

Майєрс Сквібб, США» у дозі 10 мг /добу; і в якості антигіпертензивного засобу 

замість раміприлу препарат телмісартан «Телмісартан-Ратіофарм» (Номер 

реєстраційного посвідчення: UA/14020/01/01; Термін дії посвідчення: з 10.2014 по 

31.10.2019) у дозі 40 мг /добу. 

Повне комплексне обстеження пацієнтів проводили у вихідному стані та 

через три місяці після лікування. Через 15 днів лікування проводили 

загальноклінічне обстеження. Віддалені результати вивчені у 56 (80,0)% 

пролікованих хворих через рік після лікування за результатами клінічного та 

біохімічного обстеження. 

Всі дослідження проводилися на основі міжнародних та вітчизняних 

директивних документів: положення належної клінічної практики (Good Clinical 

Practice – GCP), Гельсінської декларації Всесвітньої медичної асоціації про етичні 
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принципи проведення наукових медичних досліджень за участю людини, 

Конвенції Ради Європи про права людини та біомедицину [35, 264], наказу МОЗ 

України № 690 від 23.09.2009 «Про затвердження Порядку проведення клінічних 

випробувань лікарських засобів та експертизи матеріалів клінічних випробувань і 

Типового положення про комісії з питань етики», (в редакції наказів МОЗ України 

№ 523 від 12.07.2012 та №639 від 01.10.2015). 

 

2.2 Методи обстеження хворих на артеріальну гіпертензію і цукровий 

діабет 2-го типу з урахуванням функції нирок 

 

Методи обстеження хворих включали: загальноклінічні, антропометричні, 

інструментальні, біохімічні, імуноферментні та статистичні. 

 

2.2.1 Загальноклінічні методи дослідження  

 

Клінічне обстеження хворих на АГ із ЦД 2-го типу включало в себе 

характеристику скарг, вивчення анамнезу, вимірювання офісного АТ, 

антропометричні, фізикальні (огляд, пальпація, перкусія, аускультація), 

лабораторні (загальний аналіз крові та сечі; аналіз крові та сечі на вміст глюкози, 

ацетон; HbA1C; вміст калію і натрію в крові, біохімічний аналіз крові; аналіз сечі 

за Зимницьким, за Нечипоренком, тести для  експрес-діагностики сечі, вміст білка 

у добовій кількості сечі та інструментальні обстеження – УЗД органів черевної 

порожнини, електрокардіографія (ЕКГ) у 12 відведеннях, ЕхоКГ, рентгенографія 

органів грудної порожнини; дослідження очного дна, оцінка неврологічного 

статусу, консультації кардіолога, ендокринолога, невропатолога, офтальмолога, 

нефролога, ангіолога. Проводили виключення симптоматичного характеру АГ. 

МС верифікували відповідно до рекомендацій International Diabetes 

Federation (2005), що включало оцінку показника абдомінального ожиріння 

(окружність талії у чоловіків > 94 cм, у жінок > 80 см); ТГ > 1,7 ммоль/л ХС 

ЛПВЩ − у чоловіків < 1,03 ммоль/л, у жінок < 1,29 ммоль/л; артеріальний тиск − 
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систолічний > 130 мм рт. ст., діастолічний > 85 мм рт. ст.; глюкоза плазми натще 

> 5,6 ммоль/л. За наявності абдомінального ожиріння і двох будь-яких критеріїв 

діагностували МС. 

Для оцінки типу відкладання жиру обчислювали співвідношення 

окружності талії (ОТ) до окружності стегон (ОС) – ОТ/ОС. Вимір ОТ проводили 

на середині відстані між підребер’ями і тазовою кісткою. ОС вимірювали нижче 

великих вертлугів стегнових кісток. 

Абдомінальний тип ожиріння діагностували при ОТ/ОС > 0,85 у жінок і 

ОТ/ОС > 1,0 – у чоловіків.  

Обчислювали індекс Кетле (ІМТ) за формулою:  

ІК=маса тіла (кг) / зріст (м2),                                        (2.1) 

де ІМТ у межах (18,5-24,9) кг/м2 відповідає нормальній масі тіла. 

 

УЗД органів черевної порожнини проводили з використанням 

ультразвукового сканера «Hitachi EUB 7000», оцінювали стан печінки, жовчового 

міхура, підшлункової залози, селезінки та нирок. 

У клінічному аналізі крові визначали вміст гемоглобіну, еритроцитів, 

загальну кількість лейкоцитів, лейкоцитарну формулу, а також величину 

швидкості осідання еритроцитів (ШОЕ).  

Біохімічний аналіз крові включав визначення вмісту загального білка, 

білірубіну, креатиніну, активності аспартат- (АлАТ) та аланін- (АсАТ)  

амінотрансфераз, лужної фосфатази. Для оцінки ліпідного спектру крові 

визначали вміст загальний холестерин (ЗХ), тригліцериди (ТГ), ліпопротеїни 

високої щільності (ЛПВЩ) з використанням стандартних тест-систем фірми 

"Ольвекс Диагностикум" (Росія) ферментативним методом на автоаналізаторі. 

Вміст ліпопротеїдів низької щільності (ЛПНЩ) розраховували за формулою W.T. 

Frieedeald: ЛПНЩ=ЗХ-(ЛПВЩ+ТГ/2,2). Коефіцієнт атерогенності (КА) визначали 

за формулою: КА = (ЗХ-ЛПВГ)/ЛПВГ. 
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Фенотип дисліпоротеїдемії встановлювали за класифікацією D.S. 

Fredrickson з сучасними доповненнями. Розраховували співвідношення ЗХC/ХС 

ЛПВЩ для оцінки серцево-судинного ризику за критеріями European Diabetes 

Policy Group: при  4,5 прогонозували низький ризик, 4,5 - 6,0 – помірний ризик, > 

6,0 – високий ризик. 

Функціональний стан печінки оцінювали з метою виявлення 

гепатотоксичної дії препаратів комплексної схеми лікування. Визначення вмісту 

білірубіну в сироватці крові проводили за методом Ієндрашека, а показника 

тимолової проби  – за допомогою реактивів фірми "SIMKO Ltd". Активність 

АлАТ та АсАТ в сироватці крові визначали за методом Райтмана-Френкеля зі 

застосуванням набору реактивів: "РLIVA-Lachemа" (Чешська республіка).  

Активність лужної фосфатази у сироватці крові досліджували за допомогою 

набору ТОВ НВП "Філісіт-діагностика" (Україна). Принцип методу полягає в 

тому, що ЛФ розщеплює фенілфосфат з утворенням фенолу. Окисне сполучення 

фенолу з 4-амінофеназоном утворює червоний барвник, інтенсивність якого 

визначали фотоколориметрично. 

Рівень сечової кислоти в крові визначали за допомогою ферментативного 

колориметричного тесту. Для виконання методики використовували фотометр 

«Солар» РМ 2111. Діапазон вимірювань оптичної щільності – від 0 до 2,000 Б з 

номінальним щаблем квантування 0,001 Б. Спектральний діапазон фотометра - від 

340 до 850 нм з селекцією довжин хвиль інтерференційними світлофільтрами. 

Температура термостатуючого кюветного відділення фотометра в робочих умовах 

експлуатації –  (37 + 0,5)°С. Умови вимірювання: довжина хвилі – 520 нм; 

оптичний шлях – 1 см; температура – 37°С. 

 

2.2.2  Діагностика артеріальної гіпертензії 

 

Вимірювання офісного АТ проводили на обох верхніх кінцівках у стані 

спокою за допомогою механічного сфігмоманометра, каліброваного за ртутним 

сфігмоманометром. Вимірювання АТ проводили у сидячому положенні хворого 
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після 5-ти хвилинного відпочинку з кратністю не менш ніж 3 вимірювання з 

інтервалом декілька хвилин і подальшим обчисленням середніх значень 

систолічного (САТ) і діастолічного (ДАТ) артеріального тиску. 

Верифікацію діагнозу есенціальної АГ, визначення її стадії та ступеню 

проводили відповідно до “Оновленої та адаптованої клінічної настанови, 

заснованої на доказах «Артеріальна гіпертензія»” (2015) [53] і Рекомендацій 

Європейського товариства артеріальної гіпертензії та Європейського товариства 

кардіологів (ESH/ESC, 2013) при АТ ≥ 140/90 мм. рт. ст., або ж застосуванні 

антигіпертензивних засобів [193]. 

Оцінювали ураження органів-мішеней: серця, нирок, мозку і судин очного 

дна. Всім хворим проводили реєстрацію ЕКГ за допомогою електрокардіографа 

«ЮКАРД-200» виробництва фірми «UTAS» (Україна) у 12-ти стандартних 

відведеннях. При аналізі ЕКГ в якості критеріїв гіпертрофії ЛШ використовували 

критерії Sokolov-Lyon, критерії Frohlich і Romhilt-Estes, які характерні для більш 

пізніх стадій захворювання, критерії Міннесотського коду.  

З інструментальних методів проводили ЕхоКГ з використанням сканера  

“LOGIQ-e ВТО-8 General Imaging” (USA, EMEA, Asia), який має лінійний, 

конвексний та кардіальний датчики. За допомогою Ехо-КГ (трьохвимірним 

апаратом) вимірювали та визначали наступні параметри: передньо-задній розмір 

лівого передсердя по його короткій осі, кінцево-діастолічний (КДР) і кінцево-

систолічний (КСР) розміри, кінцево-систолічний об’єм (КСО) і кінцево-

діастолічний (КДО) об’єм лівого шлуночка, які визначали за методом L.Teicholtz, 

товщину міжшлуночкової перетинки (ТМШП) у діастолу, товщину задньої стінки 

лівого шлуночка (ТЗСЛШ) на рівні стулок мітрального клапана у діастолу, 

фракцію викиду (ФВ) – за загальноприйнятою методикою в М-режимі. Відносну 

товщину стінок ЛШ розраховували шляхом поділу суми МШП та ЗСЛШ на 

КДРЛШ.  

ГЛШ визначали за індекс маси міокарду лівого шлуночка (іММЛШ): ≥ 125 

г/м2 у чоловіків і ≥ 110 г/м2 – у жінок. Вираховували іММЛШ за формулою:  

іММЛШ = ММЛШ/ППТ,                                     (2.2) 
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де ППТ — площа поверхні тіла.  

 

ППТ розраховували за формулою Мостеллера з використанням онлайн-

калькулятора:  

    ППТ(м2 ) = √маса (кґ) • зріст (см) ÷ 3600.                       (2.3) 

 

Відносну товщину стінок (ВТС) ЛШ розраховували за формулою: 

ВТС = (ТМШП + ТЗСЛШ)/КДР (ум. од.),                      (2.4) 

де ТМШП – товщина МШП ЛШ; 

ТЗСЛШ – товщина ЗСЛШ; 

КДР – кінцево-діастолічний розмір ЛШ. 

 

В обстежених пацієнтів визначали тип ремоделювання ЛШ відповідно до 

критеріїв Ganau та співавт [160]: 

- концентрична ГЛШ – наявність ГЛШ та величина ВТС ≥ 0,45; 

- ексцентрична ГЛШ – наявність ГЛШта величина ВТС < 0,45; 

- концентричне ремоделювання ЛШ – нормальний ІММЛШ та ВТС ≥  0,45; 

- нормальна геометрія ЛШ – нормальний рівень ІММЛШ та ВТС < 0,44. 

Діастолічну серцеву недостатність оцінювали за показниками 

трансмітрального кровотоку (ТМК). Аналіз ТМК проводили в імпульсному 

режимі з апікальної позиції в двох і чотирьох камерних доступах по довгій осі, що 

дозволяло виміряти показники відношення пікових швидкостей Залежно від 

характеристик показників ТМК хворого відносили до одного з типів наповнення 

ЛШ: нормального, “гіпертрофічного” або ригідного з проявами порушення 

релаксації, “псевдонормального”, для якого характерним є підвищення тиску в 

ЛП та збільшення діастолічної жорсткості ЛШ, або рестриктивного типу, який 

формується при декомпенсації гіпертензивного серця.  

Первинні (обов’язкові) виміри ТМК включали швидкості піку раннього 

наповнення (хвиля Е) та пізнього діастолічного наповнення  в систолу передсердь 

(хвиля А), співвідношення швидкостей Е/А, час сповільнення раннього 
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діастолічного наповнення (DT). Співвідношення E/A<1 та DT >240 мс свідчили 

про порушення релаксації ЛШ. 

Всі хворі були скеровані на консультацію офтальмологів, їм проводилася 

офтальмоскопія з оцінкою стану судин очного дна і визначенням ступеню 

гіпертензивної ретинопатії. 

Також всі включені в дослідження пацієнти з АГ були обстежені 

невропатологом з визначенням наявності та ступеню гіпертензивної 

енцефалопатії. 

ІІ стадію АГ діагностували за наявності ураження органів-мішеней, зокрема 

– гіпертрофії лівого шлуночка, гіпертензивної ретинопатії, збільшення товщини 

інтимо-медіального сегмента зовнішньої сонної артерії більше 0,9 мм, наявності 

альбумінурії. 

Наявність ХСН встановлювали відповідно до рекомендацій Асоціації 

кардіологів України та Української Асоціація фахівців з серцевої недостатності 

(2012), функціональний клас (ФК) оцінювали відповідно до критеріїв Нью-

Йоркської асоціації серця (New York Heart Association – NYHA). 

 

2.2.3  Діагностика цукрового діабету 2-го типу  

 

Діагностику ЦД 2-го типу проводили відповідно до наказу МОЗ України 

№1118 від 21.12.2012 "Про затвердження та впровадження медико-технологічних 

документів зі стандартизації медичної допомоги при цукровому діабеті 2 типу" 

[92], “Адаптованої клінічної настанови, заснованої на доказах «Цукровий діабет 2 

типу»” [1] і Протоколу Американської асоціації клінічних ендокринологів і 

Американського коледжу ендокринології (2015) [152]. 

Наявність ЦД 2-го типу визначали за медичною документацією, 

характерними клінічними проявами і лабораторними показниками, згідно 

консультації ендокринолога.  

Визначення вмісту глюкози в крові проводили глюкозо-оксидазним 

(ортотолуїдиновим) методом. Глікований гемоглобін (HbA1C) визначали у 
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венозній крові турбодиметричним методом з використанням 

Аналізатора HumaStar 600 (Human GmbH, Німеччина). Оцінювали критерії 

компенсації ЦД 2-го типу (табл. 2.5). 

 

Таблиця 2.5 

Критерії компенсації ЦД 2-го типу за рівнем глікемії натще та глікованим 

гемоглобіном 

Критерії 

компенсації 

ЦД 2-го типу 

Компенсований 

ЦД 2-го типу 

Субкомпенсований 

ЦД 2-го типу 

Декомпенсований 

ЦД 2-го типу 

Глікемія натще 4,4-6,1 6,2-7,8 >7,8 

HbA1C <6,5% 6,5%≥HbA1C<7,5% ≥ 7,5% 

 

2.2.4  Методи оцінки стану нирок  

 

Оцінку функції нирок при поєднаній патології, як додаткового фактору 

ризику перебігу АГ в поєднанні з ЦД 2-го типу, проводили відповідно до наказів 

МОЗ України [1, 53, 66, 89, 92] та нормативних документів міжнародних 

медичних асоціацій [152, 193]. 

Ультразвукове дослідження нирок проводили з використанням 

ультразвукового сканера «Hitachi EUB 7000», оцінювали розміри, товщину 

паренхіми, зовнішній контур, ехогенність, стан ниркових мисок, виключали 

аномалії структури нирок (гіперплазію, аплазію, кісти, новоутвори). 

Досліджували свіжу вранішню сечу, зібрану в чистий одноразовий 

лабораторний посуд без детергентів та дезінфікуючих засобів. Напівкількісне 

визначення вмісту альбуміну та креатиніну в сечі проводили за допомогою 

діагностичних смужкових експрес-тестів (PentaPhan, «LaChema»). Проводили 

кількісне визначення вмісту альбуміну у добовій сечі імуноферментним методом 

з використанням тест-системи «Альбумін – ІФА» (ТОВ НВЛ «Гранула», Україна). 

Нормативні значення альбуміну в добовій кількості сечі не перевищували 30 
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мг/24 години; враховували категорії альбумінурії: А1 – альбумінурія < 30 мг/24 

години, А2 – альбумінурія ≥ 30 мг/24 години і < 300 мг/24 години, А3 – 

альбумінурія ≥ 300 мг/24 години [1, 61, 81, 92, 152]. 

Вміст креатиніну в сечі визначали за кольоровою реакцією Яффе (методом 

Поппера) з депротеїнізацією трихлороцтовою кислотою на біохімічному 

аналізаторі (набір «Філісіт-діагностика», Дніпропетровськ); креатиніну крові – за 

допомогою набору ТОВ НВП «Філісіт-Діагностика». Співвідношення 

альбумін/креатинін (А/К) добової порції сечі знаходили за формулою:  

А/К= альбумін сечі/креатинін сечі (мґ/ммоль креатиніну). 

 

Швидкість клубочкової фільтрації розраховували за формулою CKD-EPI 

(Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration). Показники ШКФ ≥ 

90мл/хв./1,73 м2 розцінювали як нормальні або збільшені, 60 - 89 мл/хв./1,73 м2 – 

незначне зниження ШКФ, 45 - 59 мл/хв./1,73 м2  – ШКФ незначно або помірно 

знижена, 30 - 44 мл/хв./1,73 м2 – ШКФ помірно або виражено знижена, 15 - 29 

мл/хв./1,73 м2 – виражено знижена ШКФ, < 15 мл/хв./1,73 м2 – ниркова 

недостатність [1, 122, 152]. 

Визначення ліпокаїну (NGAL) в сечі проводили імуноферментним методом 

з використанням наборів «Human Lipocalin-2 Lipocalin-2NGAL» (Biovendor, 

Чеська Республіка) на напівавтоматичному ІФА-аналізаторі ER-500 (Sinnowa, 

Китай). Попередньо зібрану вранішню сечу заморожували при ≤ -20°С з 

подальшим лабораторним аналізом за допомогою імуноферментних наборів. 

 

2.2.5 Методи визначення вмісту високочутливого С-реактивного 

протеїну, фактора некрозу пухлин альфа, N-термінального мозкового 

натрійуретічного пептиду, сполучнотканинного фактора росту у крові  

 

Визначення вмісту вч-СРП у сироватці крові проводили імуноферментним 

методом з використанням наборів “Diameb” (Франція) на напівавтоматичному 

ІФА-аналізаторі ER-500 (Sinnowa, Китай) з додатковим  модулем – автоматичним 
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мікропланшетним промивачем SINNOWA W-600 (Китай) згідно інструкції фірм-

виробників. Реагенти, необхідні для імуноферментного визначення, включають в 

надлишку високоафінні і специфічні антитіла (фермент-мічені і біотинильовані) 

для специфічного розпізнавання різних епітопів, і природний антиген. У процесі 

аналізу на поверхні мікролунок взаємодіють сорбовані в осередках стрептавідин і 

додані біотинильовані антитіла до СРП. При змішуванні біотинильованих антитіл 

і сироватки, що містить антиген СРП, між СРП антигеном і антитілами 

відбувається реакція з утворенням комплексу антитіло-антиген. Послідовно 

біотин, зв’язаний з антитілом, взаємодіє зі стрептавідином, нанесеним в лунки, що 

призводить до іммобілізації комплексу. Одночасно утворюється комплекс в 

лунках при реакції стрептавідину і біотинильованих антитіл. Іммобілізований 

комплекс – це імунний комплекс, зв’язаний з поверхнею лунок. Після досягнення 

рівноваги фракція, пов'язана з антитілами, відділяється від незв'язаних антигенів 

промиванням. Активність ферменту у фракції зв'язаних антитіл прямо 

пропорційна концентрації нативного антигену. При використанні декількох 

стандартів з відомим значенням концентрації антигену будується калібрувальна 

крива, по якій обчислюється концентрація досліджуваних зразків. Діапазон 

стандартів складає від 0 до 22 мкг/мл. Чутливість методу – 0.014 мкг/мл. 

Визначення вмісту ФНП-α у сироватці крові проводили імуноферментним 

методом з використанням наборів “Альфа ФНО – ИФА-БЕСТ” (А-8756), на 

напівавтоматичному ІФА-аналізаторі ER-500 (Sinnowa, Китай) згідно інструкції 

фірм-виробників. Метод визначення базується на «сэндвич» варіанті 

твердофазного імуноферментного аналізу зі застосуванням моно- та 

поліклональних антитіл до ФНП-α. На першій стадії аналізу досліджувані та 

контрольні зразки інкубують в лунках з імобілізованими антитілами. Наявний у 

зразках ФНП-α зв'язується з імобілізованими антитілами. Незв'язані компоненти 

видаляються промиванням. Зв'язаний ФНП-α взаємодіє при інкубації з кон'югатом 

№1 (антитіла до ФНП-α людини з біотином). Незв'язаний кон'югат №1 

видаляється промиванням. На третій стадії зв'язаний кон'югат №1 взаємодіє при 

інкубації з кон'югатом №2 (стрептавідин з пероксидазою хріну). Після третього 
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промивання кількість зв'язаного конъюгату № 2 визначають кольоровою реакцією 

з використанням субстрату пероксидази хріну – перекису водню і хромогену –

тетраметилбензидину. Реакцію зупиняють додаванням розчину стоп-реагенту та 

вимірюють оптичну щільність розчинів у лунках при довжині хвилі 450 нм. 

Інтенсивність жовтого забарвлення пропорційна концентрації вмісту ФНП-α у 

досліджуваному зразку. Діапазон стандартів складає від 0 до 250 пг / мл. 

Визначення вмісту (NT-proBNP у сироватці крові проводили 

імуноферментним методом з використанням наборів Biomedica NT-proBNP 

(Словацька Республіка) на напівавтоматичному ІФА-аналізаторі ER-500 (Sinnowa, 

Китай) згідно інструкції фірм-виробників. Цей тест базується на «сендвіч»-методі 

імуноферментного аналізу і призначений для кількісного визначення NT-proBNP 

у зразках сироватки і ЕДТА плазми людини. На первинній стадії досліджуваний 

зразок та кон'югат (овечі антитіла до людського NT-proBNPHRPO) вносяться в 

лунки мікропланшета, покриті поліклональними овечими антитілами до NT-

proBNP. NT-proBNP, присутній у зразках, зв'язується з антитілами, сорбованими в 

лунках і утворюють «сендвіч»-комплекс з діагностичними антитілами 

(кон'югатом). При подальшому промиванні з лунок видаляються всі незв'язані 

компоненти. На другому етапі в лунки мікропланшета вноситься субстрат ТМБ 

(тетраметилбензидин). Інтенсивність зафарбовування розвивається (каталізується 

ферментом) пропорційна кількості NT-проBNP у досліджуваному зразку. 

Інтенсивність цього кольорового забарвлення  (оптичну щільність) вимірюють за 

допомогою стандартного мікропланшетного ІФА-рідера при довжині хвилі 450 

нм. Діапазон стандартів складає від 0 до 640 пмоль/л. 

Визначення вмісту СТФР у сироватці крові проводили імуноферментним 

методом з використанням наборів «ADIPO BIOSCIENCE CTGF» (США) на 

напівавтоматичному ІФА-аналізаторі ER-500 (Sinnowa, Китай) згідно інструкції 

фірм-виробників. Використаний імуноферментний метод кількісного аналізу 

грунтується на принципі "сендвіча", в якому мікропланшетні лунки покриті 

поліклональними антитілами, специфічними до СТФР. Стандарти вносяться в 

лунки планшета. СТФР, який присутній у досліджуваних зразках, зв'язується з 
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іммобілізовані антитілами. Після промивки незв'язаних компонентів в лунки 

вдруге додаються поліклональні антитіла до СТФР. Наступне промивання видаляє 

незв'язані компоненти, і потім в лунки додається кон'югат антитіл до козячого IgG 

з пероксидазою хріну. Після інкубації з кон'югатом незв'язані компоненти 

видаляються промиванням, і в лунки вноситься субстратний розчин. В результаті 

реакції пероксидази з субстартом розвивається колір, який пропорційний 

концентрації СТФР у досліджуваному зразку. Реакція зупиняється додаванням 

стоп-реагенту. Інтенсивність забарвлення  вимірюється за оптичною щільністю 

при довжині хвилі 450 нм. 

 

2.2.6 Методи статистичного опрацювання результатів дослідження 

Статистичне опрацювання отриманих результатів виконували на персональному 

комп’ютері з використанням пакета статистичних програм "Statistica 7.1" та 

програми Microsoft Excel із пакета програм Microsoft Office 2007, застосовуючи 

варіаційно-статистичні методи аналізу.  

Оскільки розподіл даних усередині груп відповідав нормальному, при 

проведенні статистичного аналізу обчислювали середню арифметичну величину 

(М), середнє квадратичне відхилення (δ) та середню похибку середньої 

арифметичної величини (m). Отримані дані представляли як М±m. Оцінку 

вірогідності різниці даних у групах порівняння проводили з використанням 

критерію Ст’юдента. Статистично вірогідними вважали результати при р<0,05. 

Категорійні дані представляли у відсотках. При цьому розраховували 

середню похибку для відносних величин (%±m). Оцінку статистичної вірогідності 

різниці % визначали по методу χ2 . 

Для з’ясування кореляційного зв’язку між окремими показниками 

проводили парний факторний кореляційний аналіз із побудовою лінійних діаграм 

розсіювання, обрахунком коефіцієнта кореляції Пірсона (r) та його вірогідності 

(р). 
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РОЗДІЛ 3 

КЛІНІЧНО-ПАТОГЕНЕТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ 

АРТЕРІАЛЬНОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ І ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ 2-ГО ТИПУ ТА 

ЗМІН ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ НИРОК 

 

3.1  Клінічні особливості перебігу артеріальної гіпертензії в поєднанні 

з цукровим діабетом 2-го типу 

 

Клінічні прояви АГ були виражені більшим чином у хворих на ессенціальну 

АГ І групи і, особливо, у хворих на ессенціальну АГ в поєднанні з ЦД 2-го типу 

ІІІ групи (табл. 3.1).  

Таблиця 3.1 

Характеристика клінічних проявів  артеріальної гіпертензії залежно від 

наявності супутнього цукрового діабету 2-го типу (%) 

 
Клінічні прояви І група, n =25 ІІ група, n=25 ІІІ група, n=70 

Абс. % Абс. % Абс. % 

Головний біль 19 76,0 4 16,0 59 84,29*• 

Запаморочення 11 44,0 2 4,35 37 52,86*• 

Шум у вухах 4 16,0 - - 16 22,86 

Мушки перед очима 3 12,0 - - 15 21,43 

Серцебиття 7 28,0 9 36,0 40 57,14• 

Задишка інспіратор-

ного характеру при 

значному фізичному 

навантаженні 

11 44,0 13 52,0 54 77,14*• 

 

Примітки:  

1. Абс. – абсолютна кількість хворих 

2.  % – відсоток від загальної кількості хворих 

3. n – кількість хворих у групі 

4. * – достовірність відмінності між показниками в ІІІ і І групах, р<0,05 

5. • – достовірність відмінності між показниками в ІІІ і ІІ групах, р<0,05 
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Зокрема, скарги на головний біль відзначали 76,0% пацієнтів І групи і 

84,29% – ІІІ групи, порівняно з 16,0% пацієнтів ІІ групи; запаморочення – 44,0% і 

52,86%, порівняно з 4,35% відповідно. Серецебиття відзначалося у 28,0%, 36,0% і 

57,14% випадків серед обстежених І, ІІ і ІІІ груп. Прояви ХСН у вигляді скарг на 

задишку інспіраторного характеру при значному фізичному навантаженні більш 

часто спостерігалися у хворих ІІ групи – у 77,14% випадків. 

При об’єктивному обстеженні встановлено, що у всіх хворих І, ІІ і ІІІ групи 

температура тіла була в межах норми Шкірні покриви і видимі слизові чисті, 

блідо-рожевого забарвлення. Периферичні лімфатичні вузли і щитоподібна залоза 

не пальпувалися, набряки на нижніх кінцівках не відзначалися. З боку кістково-

м’язової системи змін не було виявлено, суглоби – без особливостей. Грудна 

клітка нормальної конфігурації, над легенями при перкусії визначався ясний 

легеневий звук. При аускультації над легенями у всіх пацієнтів вислуховувалося 

везикулярне дихання, без додаткових дихальних шумів.  

При огляді пульсації судин не відзначалося. У більшості обстежених 

пацієнтів І і ІІІ групп (80% і  91,43% відповідно) верхівковий поштовх був 

резистентним; при перкусії відзначалося зміщення лівої межі відносної серцевої 

тупості на 1,5-2,0 см назовні від лівої середньо-ключичної лінії (68% і 84,29 

відповідно). При аускультації серцева діяльність була ритмічна. Акцент ІІ тону 

над аортою спостерігався у 72,0 % і 88,57% випадків у пацієнтів І і ІІІ груп. У 

частини обстежених І, ІІ і ІІІ груп вислуховувався короткий систолічний щум над 

верхівкою – у 12,0%, 16,0% і 21,43% випадків відповідно. Тахікардія частіше 

відзначалася за наявності АГ – у 36,0% і 48,57% випадків у хворих І і ІІІ груп, 

брадикардія – за наявності ЦД 2-го типу – у 24,0% і 28,57% випадків серед хворих 

ІІ і ІІІ груп відповідно. Проявами ХСН були збільшення розмірів печінки за 

результатами перкусії серед обстежених осіб І, ІІ і ІІІ груп у 44,0%, 52,0% і 82,0% 

випадків та пастозність гомілок під вечір – у 36,0%, 40,0%, 70,0% відповідно 

(табл. 3.2). При огляді ротової порожнини в усіх пацієнтів – язик вологий, без 

налету, ясна без змін. В усіх обстежених живіт при пальпації м’який, печінка 

виступала з-під краю реберної дуги на 1,5-2 см у 44,0%, 52,0% і 82,0% випадків 



 72 

серед осіб І, ІІ і ІІІ груп, її поверхня була гладкою, край заокругленим, 

консистенція еластично; при пальпації за Курловим в цих осіб виявлено 

збільшення переважно І-го розміру печінки, що відповідає за її праву долю.  

Селезінка не пальпувалася; відрізки кишечника не пальпувалися. Симптом 

Пастернацького з обох боків був негативним. 

 

Таблиця 3.2 

Характеристика клінічних проявів з боку серцево-судинної системи у хворих 

на артеріальну гіпертензію і цукровий діабет 2-го типу (%) 

 

Клінічні прояви 

 

І група, n =25 ІІ група, n=25 IІІ група, n=70 

Абс. % Абс. % Абс. % 

Резистентний 

верхівковий поштовх 

20 80,0 - - 64 91,43 

Зміщення лівої межі 

серця вліво 

(перкуторно) 

17 68,0 8 32,0 59 84,29*• 

Акцент ІІ тону над 

аортою 

18 72,0 - - 62 88,57 

Систолічний шум над 

верхівкою 

3 12,0 4 16,0 15 21,43 

Тахікардія 9 36,0 5 20,0 34 48,57*• 

Брадикардія - - 6 24,0 20 28,57 

Гепатомегалія 11 44,0 13 52,0* 58 82,0• 

Пастозність гомілок під 

вечір 

9 36,0 10 40,0 49 70,0*• 

 

Примітки:  

1. Абс. – абсолютна кількість хворих 

2. % – відсоток від загальної кількості хворих 

3. n – кількість хворих у групі 

4. * – достовірність відмінності між показниками в ІІІ і І групах 

5. • – достовірність відмінності між показниками в ІІІ і ІІ групах 
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Систолічний артеріальний тиск (САТ) у хворих І групи складав (143,5±5,9) 

мм рт.ст., у хворих ІІ групи – (132,2 ± 5,0) мм рт.ст., у хворих ІІІ групи – 

(158,5±7,3) мм рт.ст., перевищуючи показник у здорових (122,4±4,3) мм рт.ст. на 

29,49% (р<0,05), у хворих І групи – на 10,45% (р<0,05), у хворих ІІ групи – на 

19,89% (р<0,05). Діастолічний артеріальний тиск (ДАТ) у хворих І групи складав 

(92,2±3,8) мм рт.ст., у хворих ІІ групи – (82,5 ± 3,2) мм рт.ст., у хворих ІІІ групи – 

(94,7±3,9) мм рт.ст., перевищуючи показник у здорових (77,5 ± 2,6) мм рт.ст. на 

22,19% (р<0,05), у хворих ІІ групи – на 14,79% (р<0,05), порівняно з хворими І 

групи відзначалася тенденція до його збільшення (р>0,05), (рис.3.1). 

 

 
 

Рис.3.1. Показники артеріального тиску у хворих на артеріальну гіпертензію 

та цукровий діабет 2-го типу 

Примітки:  

1. 1 – здорові; 2 – І група;  3 – ІІ група;  4 – ІІІ група 

2. Ряд 1 – САТ;  Ряд 2 – ДАТ 

3. * – достовірність відмінності від здорових, р<0,05 

4. • – достовірність відмінності між показниками в ІІІ і І групах, р<0,05 

5.  – достовірність відмінності між показниками в ІІІ і ІІ групах, р<0,05 

мм.рт.ст. 

* 

* 

* 

 

*• 

 

*
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Наявність гіпертрофії лівого шлуночка (ГЛШ) за ЕКГ-критеріями мала 

місце у 84,0% випадків серед хворих на АГ, 36,0% випадків – серед хворих на ЦД 

2-го типу і 92,86% – серед хворих з поєднаною патологією.  

За результатами ЕКГ в обстежених хворих І, ІІ і найбільш часто – ІІІ групи 

було виявлено синусову тахікадію, синусову брадикардію, рідше синусову 

аритмію. Атріо-вентирулярна блокада І ступеня була діагностована у 12,0% і 

14,29% випадків серед хворих ІІ і ІІІ груп за наявності ЦД 2-го типу (табл.3.3).  

 

Таблиця 3.3 

Характеристика змін електрокардіограми у обстежених хворих на 

артеріальну гіпертензію і цукровий діабет 2-го типу (%) 

Клінічні прояви І група, n =25 ІІ група, n=25 IІІ група, n=70 

Абс./ % Абс. % Абс. % 

Зміщення електричної 

осі серця вліво 

21 84,0 9 36,0 65 92,86*• 

Синусова аритмія 2 8,0 4 16,0 12 17,14 

Синусова тахікадія 9 36,0 5 20,0 35 50,0*• 

Синусова брадикардія - - 6 24,0 20 28,57 

Поодинокі передсердні 

екстрасистоли 

- - 2 8,0 8 11,43 

Атріо-вентирулярна 

блокада І ступеня 

- - 3 12,0 10 14,29 

 

Примітки:  

1. Абс. – абсолютна кількість хворих 

2. % – відсоток від загальної кількості хворих 

3. n – кількість хворих у групі 

4. * – достовірність відмінності між показниками в ІІІ і І групах 

5. • –достовірність відмінності між показниками в ІІІ і ІІ групах 

 

За результатами ЕхоКГ у пацієнтів усіх груп відзначалася зміна як 

об’ємних, так і метричних характеристик міокарда, що було більш вираженим в 
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осіб ІІІ групи за наявності АГ в поєднанні з ЦД 2-го типу (табл. 3.4). Зокрема, 

показник КДО у обстежених ІІІ групи переважав такий у здорових на 47,36% 

(р<0,05), в осіб з АГ І групи – на 12,11% (р<0,05), в осіб з ЦД 2-го типу ІІ групи – 

на 36,89% (р<0,05); показник КСО – на 57,43, 26,83, 50,63% відповідно (р<0,05). 

Показник КДР у обстежених ІІІ групи переважав такий у здорових – на 22,38% 

(р<0,05), в осіб І групи на 10,78% (р<0,05), ІІ групи – на 8,36% (р<0,05); показник 

КСО – на 57,43, 26,83, 13,21% відповідно (р<0,05). Встановлено, що більш 

виражене збільшення розмірів та об’ємів ЛШ (КДО, КСО, КСР, КДР, ЛП) у 

хворих ІІІ групи супроводжувалося зниженням скоротливої здатності міокарда – 

фракції викиду (ФВ) (р<0,05). 

Таблиця 3.4  

Зміна показників внутрішносерцевої гемодинаміки та ремоделювання серця 

у хворих на гіпертонічну хворобу та цукровий  діабет 2-го типу, (М±m) 

Показники Здорові, 

n = 20 

І група, 

n=25 

ІІ група,  

n=25 

ІІІ група,  

n=70 

Фракція 

викиду,% 

62,04±1,02 60,82±1,09 54,36±1,23* 49,15±2,10• 

КДО, мл 

 

88,53±2,70 116,37±3,82* 95,30±3,15* 130,46±5,29*• 

КСО, мл 

 

34,32±1,26 42,60±1,59*• 35,87±1,42 54,03±2,16*• 

КДР, см 

 

4,87±0,07 5,38±0,10*• 5,50±0,12* 5,96±0,23*• 

КСР, см 

 

3,12±0,05 3,52±0,08*• 3,71±0,10* 4,20±0,19*• 

Товщина 

МШП, см 

0,89±0,02 1,18±0,03* 1,05±0,04* 1,28±0,06*• 

Товщина 

ЗСЛШ, см 

0,90±0,03 1,20±0,03* 1,04±0,02* 1,26±0,04* 

ММЛШ, г 

 

158,45±6,52 263,36±8,09* 200,45±7,37* 289,32±10,15*• 

іММЛШ, г/м2 91,62±2,83 135,19±6,11* 108,52±5,25* 150,29±7,44*• 

ВТСЛШ, у.о. 0,35±0,01 0,47±0,02 0,41±0,01* 0,52±0,03* 

Передньо-

задній розмір 

ЛП, см 

3,43±0,01 3,75±0,02* 3,52±0,03 3,90±0,04*• 

Е, см/с 

 

77,80±2,10 70,21±1,88* 72,43±2,05* 65,04±1,49*• 
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Продовж. табл. 3.4 

Показники Здорові, 

n = 20 

І група, 

n=25 

ІІ група,  

n=25 

ІІІ група,  

n=70 

А, см/с 

 

60,92±1,53 72,35±2,12* 64,35±1,37* 77,82±2,35*• 

Е/А 

 

1,28±0,02 0,96±0,03* 1,15±0,04* 0,83±0,06*• 

DT (мс) 

 

140,9±4,3 212,8±7,10* 182,5±6,4* 225,2±8,17*• 

Примітки:  

1. * – достовірність відмінності від здорових, р<0,05 

2. • – достовірність відмінності між показниками в ІІІ і І групах 

3.  – достовірність відмінності між показниками в ІІІ і ІІ групах 

 

Зокрема, у хворих ІІІ групи показник ФВ був меншим, порівняно зі 

здоровими, на 20,78% (р<0,05), порівняно з хворими ІІ групи – на  12,38% 

(р<0,05), чого не спостерігалося у хворих І групи. 

Показник товщини МШП в осіб ІІІ групи за наявності АГ в поєднанні з ЦД 

2-го типу переважав такий у здорових на 43,82% (р<0,05), в осіб І групи – на 

8,47% (р>0,05), в осіб ІІ групи – на 21,90% (р<0,05); показник товщини ЗСЛШ – 

на 38,89% (р<0,05), 4,17% (р>0,05), 20,19%, відповідно (р<0,05). Встановлено, що 

показник іММЛШ був найбільшим в осіб ІІІ групи і перевищував такий у 

здорових на 64,04% (р<0,05), в осіб І групи – на 11,17% (р<0,05), ІІ групи – на 

38,49% (р<0,05), (рис.3.2).  

У хворих на АГ І і ІІІ груп виявлено прямі кореляції між величиною САТ та 

іММЛШ (r=+0,56; r=+0,61 відповідно p<0,05) і менш виражені – між величиною 

ДАТ та іММЛШ (r=+0,19; r=+0,22 p>0,05). У хворих ІІ групи  кореляції між 

величиною САТ та іММЛШ були недостовірними. 

У обстежених хворих усіх груп відзначалася діастолічна дисфункція 1-го 

типу. Встановлено, що стан діастолічної функції лівого шлуночка залежав від 

наявності поєднаної патології. Зокрема, співвідношення Е/А у хворих І групи 

було зменшеним на 25,0 % (p<0,05), ІІ групи – на 10,15 % (p<0,05), ІІІ групи – на 
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35,15% (p<0,05); уповільнення раннього діастолічного наповнення за збільшенням 

показника DT було більшим на 51,03%, 29,52% і 59,82% відповідно (p<0,05). 

 

 

 

Рис. 3.2. Характеристика індексу маси міокарда лівого шлуночка міокарда у 

хворих на артеріальну гіпертензію та цукровий діабет 2-го типу 

Примітки:  

1. 1 – здорові; 2 – І група;  3 – ІІ група;  4 – ІІІ група 

2. * – достовірність відмінності від здорових, р<0,05 

3. • – достовірність відмінності між показниками в ІІІ і І групах 

4.  – достовірність відмінності між показниками в ІІІ і ІІ групах 

 

За результатами ЕхоКГ серед обстежених хворих І групи діастолічну 

дисфункцію ЛШ діагностовано у 11 (84,0%) пацієнтів, змішану – у 4 (16,0%); у 

хворих ІІ групи – у 8 (32,0%) і 17 (68,0%); у хворих ІІІ групи діастолічну 

дисфункцію ЛШ діагностовано у 27 (38,57%) пацієнтів, змішану – у 43 (61,43%). 

Тобто, приєднання до АГ ЦД 2-го типу сприяло збільшенню частки осіб із із 

дисфункцією міокарда змішаного характеру. 

За результатами ЕхоКГ нормальну геометрію міокарда виявлено у 5 (16,0%) 

хворих І групи, 10 (40,0%) хворих ІІ групи і 8 (11,42%) хворих ІІІ групи; 

концентричну ГЛШ – у 18 (72,0%), 14 (56,0%) і 33 (47,14%) хворих відповідно; 

ексцентричну – у 1 (4,0%) пацієнта ІІ групи і 3 (4,29%) ІІІ групи; концентричне 

* 

*• 
* 
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ремоделювання – у 2 (8,0%) і 26 (37,14%) пацієнтів І і ІІІ груп відповідно 

(рис.3.3). 

 

 

 

Рис.3.3. Зміна геометрії міокарда у хворих на артеріальну гіпертензію та 

цукровий діабет 2-го типу 

Примітки:  

1. 1 – нормальна геометрія, 2 – концентрична ГЛШ, 3 – ексцентрична ГЛШ,  

4 – концентричне ре моделювання 

2. Ряд 1 – І група,  Ряд 2 – ІІ група,  Ряд 3 – ІІІ група 

3. • – достовірність відмінності між показниками в ІІІ і І групах 

4.  – достовірність відмінності між показниками в ІІІ і ІІ групах. 

 

За ступенем ХСН досліджувані хворі розподілені наступним чином: у І 

групі пацієнтів з АГ було діагностовано І стадію ХСН ФК ІІ за NYHA в 14 

(56,0%) хворих, ІІА стадію ХСН ФК ІІІ за NYHA – у 11 (44,0%) хворих; у ІІ групі 

пацієнтів з ЦД 2-го типу було діагностовано І стадію ХСН ФК ІІ за NYHA у 12 

(48,0%) хворих, ІІА стадію ХСН ФК ІІІ за NYHA – у 13 (52,0%) хворих; у ІІІ групі 

пацієнтів з АГ в поєднанні з ЦД 2-го типу було діагностовано І стадію ХСН ФК ІІ 

за NYHA у 12 (17,14%) хворих, ІІА стадію ХСН ФК ІІІ за NYHA – у 58 (82,86%) 

% 

• 

• 
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хворих. Отже, наявність поєднання АГ та ЦД 2-го типу мало взаємообтяжуючий 

вплив щодо розвитку і прогресування ХСН в обстежених хворих. 

Таким чином, клінічні прояви АГ та ХСН, показники САТ і ДАТ, 

електрокардіографічні зміни у вигляді синусової аритмії, синусової тахікадії, 

синусової брадикардії, атріо-вентирулярної блокади І ступеня були більш 

вираженими за поєднання АГ та ЦД 2-го типу, що супроводжувалося зміною як 

об’ємних, так і метричних характеристик міокарда зі збільшенням частки 

змішаної дисфункції ЛШ і числа пацієнтів з ІІА стадією ХСН ФК ІІІ за NYHA. 

 

3.2 Клінічні особливості перебігу цукрового діабету 2-го типу в 

поєднанні з артеріальною гіпертензією  

 

Клінічні прояви ЦД 2-го типу мали тенденцію до більшої частоти за 

поєднання з артеріальною гіпертензією (табл. 3.5). Зокрема, полідипсія 

відзначалася у хворих ІІІ групи на 18,29% частіше, порівняно з хворими ІІ групи; 

поліфагія – на 18,0%;% поліурія – на 17,43%; полакіурія – на 24,0%; свербіж 

шкіри – на 8,54%; оніміння кінцівок – на 6,57%;  загальна слабкість – на 18,57 %. 

Встановлено, що серед пацієнтів ІІІ групи ожиріння спостерігалося частіше 

порівняно з іншими групами – у 34 (48,57%) осіб, тоді як серед обстежених І і ІІ 

груп – у 7 (28,0%) і 8 (32,0%) осіб відповідно, причому збільшувалася частка осіб 

з ожирінням ІІ ступеня до 21,43%, яке відзначалося в обстежених І і ІІ груп по 

8,0% випадків. 

За результатами антропометричного обстеження встановлено, що ІМТ був 

найбільшим у хворих на АГ і ЦД 2-го типу ІІІ групи і складав (33,85±1,42) кг/м2, 

переважаючи такий показник у здорових на 33,32% (p<0,05), у хворих І групи – на 

19,48% (p<0,05), у хворих ІІ групи – на 15,78% (p<0,05), що, очевидно, було 

одним з факторів ризику несприятливого перебігу поєднаної патології.  

Співвідношення ОТ/ОС у хворих ІІІ групи складало (0,97±0,05), переважаючи 

такий показник у здорових на 18,29% (p<0,05), у хворих І групи – на 11,49% 

(p<0,05), у хворих ІІ групи – на 7,78% (p>0,05), (табл. 3.6).   
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Таблиця 3.5 

Характеристика клінічних проявів цукрового діабету 2-го типу залежно 

від наявності супутньої артеріальної гіпертензії (%) 

Клінічні прояви І група, n =25 ІІ група, n=25 ІІІ група, n=70 

Абс. % Абс. % Абс. % 

Полідипсія - - 9 36,0 38 54,29 

Поліфагія - - 7 28,0 7 10,0 

Поліурія - - 16 64,0 57 81,43 

Полакіурія   19 76,0 70 100,0 

Свербіж шкіри - - 5 20,0 20 28,57 

Оніміння кінцівок - - 13 52,0 41 58,57 

Загальна слабкість 5 20 15 60,0 55 78,57* 

 

Примітки:  

1. Абс. – абсолютна кількість хворих 

2. % – відсоток від загальної кількості хворих 

3. n – кількість хворих у групі 

4. • – достовірність відмінності між показниками в ІІІ і І групах 

5.  – достовірність відмінності між показниками в ІІІ і ІІ групах 

 

Серед обстежених хворих ІІ і ІІІ груп були виявлені ускладнення ЦД, які 

більш часто спостерігалися і були більш вираженими за поєднання з АГ. Зокрема, 

ангіопатія нижніх кінцівок була виявлена у 6 (24,0%) пацієнтів ІІ групи і 37 

(52,86%) пацієнтів ІІІ групи, полінейропатія – у 5 (20,0%) і 39 (55,7%) пацієнтів 

відповідно.  

Ангіопатія судин очного дна відзначалася у всіх обстежених ІІІ групи, серед 

них у 34,29% випадків – І стадії, у 65,71% – ІІ стадії; у хворих І групи  – у 92,0% 

випадків, серед них у 40,0% випадків – І стадії, у 52,0% – ІІ стадії; у хворих ІІ 

групи  – у 24,0% випадків, у вісх вона була І стадії. 
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Таблиця 3.6  

Порівняльна характеристика показників антропометричного обстеження у 

хворих на артеріальну гіпертензію та цукровий діабет залежно від поєднання 

патології, (М±m) 

Показники Здорові, 

n = 20 

І група, 

n=25 

ІІ група,  

n=25 

ІІІ група,  

n=70 

 

ІМТ, кг/м2 

 

25,39±0,67 

 

28,33±0,95* 

 

29,24±1,26* 

 

33,85±1,42*• 

 

ОТ, см  

 

81,52±1,08 

 

84,07±1,35* 

 

87,53±1,42* 

 

93,70±2,13*• 

 

ОС, см 

 

99,34±1,12 

 

96,82±1,23 

 

97,38±1,25 

 

97,21±1,30 

 

ОТ/ОС 

 

0,82±0,01 

 

0,87±0,03* 

 

0,90±0,03* 

 

0,97±0,04*• 

 

Примітки:  

1. * – достовірність відмінності від здорових, р<0,05 

2. • – достовірність відмінності між показниками в ІІІ і І групах 

3.  – достовірність відмінності між показниками в ІІІ і ІІ групах 

 

Енцефалопатію І стадії діагностовано у 14 (56,0%) пацієнтів І групи, у 16 

(64,0%) – ІІ групи і у 52 (74,29%) пацієнтів ІІІ групи. 

За результатами лабораторного обстеження гіперглікемія була більш 

вираженою за наявності поєднаної патології (табл. 3.7). Зокрема, показник 

глікемії натще у хворих на АГ в поєднанні з ЦД 2-го типу ІІІ групи складав (9,25 

± 0,53) ммоль/л і був вищим, порівняно з показником обстежених ІІ групи на 

11,58% (р<0,05) та перевищував показник у здорових у 2,17 раза і у хворих ІІ 

групи – у 1,97 раза (р<0,05). Показник HbA1C у хворих на АГ в поєднанні з ЦД 2-

го типу ІІІ групи складав (8,90± 0,45) % і був вищим, порівняно з показником 

обстежених ІІ групи, на 14,99% (р<0,05) та перевищував показник у здорових у 

1,93 раза і у хворих ІІ групи – у 1,86 раза (р<0,05). Отже, отримані результати 

вказують на більш важкий перебіг ЦД 2-го типу за його поєднання з АГ. 
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Таблиця 3.7  

Характеристика лабораторних показників вуглеводного обміну у 

хворих на цукровий діабет 2-го типу в поєднанні з артеріальною гіпертензією 

 

Показники Здорові, 

n = 20 

І група, 

n=25 

ІІ група,  

n=25 

ІІІ група,  

n=70 

Глікемія натще, 

ммоль/л 

 

4,26 ± 0,18 

 

 

4,69 ± 0,25 

 

 

8,32 ± 0,40* 

 

 

9,25 ± 0,53*• 

 

 

HbA1C (%), М±m 

 

4,62 ± 0,25 

 

4,78 ± 0,30 

 

7,74 ± 0,38* 

 
8,90± 0,45*• 

 

 

Примітки:  

1. n – кількість хворих у групі 

2. * – достовірність відмінності від здорових, р<0,05 

3. • – достовірність відмінності між показниками в ІІІ і І групах 

4.  – достовірність відмінності між показниками в ІІІ і ІІ групах 

 

За результатами статистичного опрацювання виявлено пряму кореляційну 

залежність між показником HbA1C та САТ – (r=+0,53; p<0,05),  між показником 

HbA1C та ІМТ (r=+0,59, р<0,05), що підтверджує взаємообтяжуючий вплив  ЦД 2-

го типу, АГ та ожиріння. 

Отже, перебіг ЦД 2-го типу на тлі АГ характеризується більш вираженими 

клінічними проявами захворювання, більшою частотою ожиріння та ускладнень у 

вигляді ангіопатії нижніх кінцівок, очного дна, полінейропатії та енцефалопатії. 

За показниками глікемії натще і HbA1C у цих пацієнтів спостерігалися більші 

зміни вуглеводного обміну. За виявленими достовірними кореляціями між 

показником HbA1C та САТ й ІМТ підтверджено взаємообтяжуючий вплив  ЦД 2-

го типу, АГ та ожиріння. 
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3.3 Зміни функціонального стану нирок у хворих на артеріальну 

гіпертензію і цукровий діабет 2-го типу 

 

Аналіз результатів проведеного дослідження дозволив виявити, що зміни з 

боку нирок спостерігалися у хворих усіх обстежуваних груп за результатами 

лабораторних обстежень і були більш вираженими у хворих ІІІ групи за 

поєднання ЦД 2 типу з есенціальною АГ, тоді як клінічних проявів не було 

виявлено (табл.3.8).  

Таблиця 3.8  

Порівняльна характеристика клініко-лабораторних показників стану 

нирок у хворих на цукровий діабет 2-го типу в поєднанні з артеріальною 

гіпертензією, M±m 

Показники Здорові, 

n = 20 

І група, 

n=25 

ІІ група,  

n=25 

ІІІ група,  

n=70 

Альбумінурія (мг/24 

години) 

17,95±0,60 40,28±2,53* 68,04±3,38*• 92,47±6,05*• 

ШКФ (мл/хв)  99,7± 2,5 84,1 ± 2,8* 73,2 ± 2,7* 64,6 ± 3,2*• 

Сечовина (ммоль/л)  5,53±0,37 6,64 ± 0,46* 7,78 ± 0,52* 9,15 ± 0,60*• 

Креатинін крові 

(мкмоль/л)  

73,2 ± 1,6 87,2 ± 2,2* 98,2 ± 2,5* 108,2 ± 3,0*• 

Креатинін сечі 

(ммоль/л) 

11,05±0,52 10,96±0,58 10,36±0,63 9,85±0,75 

Альбумін/креатинін 

сечі, мг/ммоль 

1,62±0,05 3,65±0,18* 6,45±0,28* 9,35±0,46*• 

 

Примітки:  

1. n – кількість хворих у групі 

2. * – достовірність відмінності від здорових, р<0,05 

3.       • – достовірність відмінності між показниками в ІІІ і І групах 

4.  – достовірність відмінності між показниками в ІІІ і ІІ групах 

 

Середній рівень екскреції альбуміну (альбумінурія) у хворих ІІІ групи був 

вищим за такий у здорових у 5,3 раза (р<0,05), у хворих І групи – у 2,91 (р<0,05), 
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у хворих ІІ групи – у 1,86 раза (р<0,05). Оцінювали категорії альбумінурії в 

обстежених хворих: < 30 мг/ммоль (А1), 30-299 мг/ммоль (А2), ≥ 300 мг/ммоль 

(А3). Серед хворих на АГ І групи альбумінурію категорії А1 було виявлено у 

20,0% випадків, А2 – у 32,0% випадків. Серед хворих на ЦД 2-го типу ІІ групи 

альбумінурія була більш вираженою: альбумінурію категорії А1 виявлено у 32,0% 

випадків, А2 – у 48,0% випадків. Найбільший ступінь альбумінурії виявлено у 

хворих на АГ в поєднанні з ЦД 2-го типу ІІІ групи: у обстежених пацієнтів з 

альбумінурію категорії А1 виявлено у 16 (22,86%) осіб, категорії А2 – у 47 

(67,14%) осіб, категорії А3 – у 7 (10,0%) осіб.  

Виявлено збільшення співвідношення альбумін/креатинін сечі у хворих ІІІ 

групи, порівняно зі здоровими у 5,77 раза (р<0,05), порівняно з хворими І групи – 

у 2,56  (р<0,05), порівняно з хворими ІІ групи – у 1,45 раза (р<0,05). 

З боку загального аналізу крові – збільшення числа лейкоцитів, 

тромбоцитів, змін лейкоцитарної формули, підвищення ШОЕ в обстежених 

хворих не було виявлено. У 12,0% випадків серед хворих ІІ групи і 51,43% 

випадків  серед хворих ІІІ групи було виявлено анемію легкого ступеня. 

Найбільш зниженою ШКФ була у хворих ІІІ групи і складала (69,5 ± 3,6) 

мл/хв, що було меншим за показник у здорових на 36,06% (р<0,05), у хворих І 

групи – на 26,14% (р<0,05), у хворих ІІ групи – на 11,35% (р<0,05). 

У хворих на есенціальну АГ за поєднання з ЦД 2 типу виявлено кореляції 

між показниками САТ і альбумінурії – (r=+0,37; p<0,05), САТ і ШКФ – (r=-0,48; 

p<0,05). Також виявлено вплив альбумінурії на зниження ШКФ, встановлена 

достовірна кореляція між цими показниками (r=-0,73; p<0,05). 

За результатами статистичного опрацювання у хворих ІІІ групи нами 

виявлено кореляції між рівнем HbA1C та альбумінурії – (r=+0,67; p<0,05), між 

рівнем HbA1C та ШКФ – (r= - 0,62; p<0,05), що вказує на взаємозв’язок порушень 

функціонального стану нирок і вуглеводного обміну за поєднання ЦД 2 типу з 

ессенціальною АГ. 

Про більш виражене ураження нирок за наявності АГ та ЦД 2-го типу в 

обстежених хворих свідчило збільшення вмісту ліпокаїну (NGAL) в сечі. Зокрема, 
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у хворих ІІІ групи відзначалося збільшення вмісту ліпокаїну (NGAL) в сечі до 

(30,22±1,60) нг/мл, що перевищувало такий показник у здорових – (7,32 ± 0,36) 

нг/мл – у 4,13 раза, у хворих на АГ І групи – (11,28±0,53) нг/мл – у 2,68 раза; у 

хворих на ЦД 2-го типу ІІ групи – (22,36 ± 1,05) нг/мл – у 1,35 раза (р<0,05), (рис. 

3.4). 

 

 

 

Рис. 3.4 Характеристика вмісту ліпокаїну (NGAL) в сечі хворих на 

артеріальну гіпертензію та цукровий діабет 2-го типу 

Примітки:  

1. Ряд 1 – здорові,  Ряд 2 – І група,  Ряд 3 – ІІ група; Ряд 4 – ІІІ група 

2. * – достовірність відмінності від здорових, р<0,05 

3. • – достовірність відмінності між показниками в ІІІ і І групах 

4.  – достовірність відмінності між показниками в ІІІ і ІІ групах 

 

З метою виявлення впливу альбумінурії на перебіг АГ на тлі ЦД 2-го типу 

хворих ІІІ групи з наявною альбумінурією було розділено залежно від ступеня її 

вираженості: ІІІа група з альбумінурією категорії А1, ІІІб група – з  

альбумінурією категорії А2, ІІІв група – з альбумінурією категорії А3, (табл. 3.9). 

 

* 

* 

*• 
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Таблиця 3.9 

Порівняльна характеристика клініко-лабораторних показників стану нирок 

у хворих на артеріальну гіпертензію в поєднанні з цукровим діабетом 2-го 

типу залежно від категорії альбумінурії, M±m 

Показники ІІІа група (А1), 

n=16 

ІІІб група (А2), 

n=47 

ІІІв група (А3), 

n=7 

Альбумінурія (мг/24 

години) 

24,5 ± 1,3 82,12 ± 4,2 307,4 ± 5,9• 

ШКФ (мл/хв)  72,8 ± 2,6 65,5 ± 2,2 62,1 ± 1,8 

Сечовина крові 

(ммоль/л)  

8,51 ± 0,27 9,60 ± 0,30 10,56 ± 0,42• 

Креатинін крові 

(мкмоль/л)  

99,53 ± 5,8 108,75 ± 5,9 114,7 ± 4,5• 

Креатинін сечі 

(ммоль/л) 

11,05 ± 0,65 9,83±0,72 8,68±0,78• 

Альбумін/креатинін 

сечі, мг/ммоль 

 

2,35 ± 0,14 8,34 ± 0,42 33,89 ± 1,63• 

Ліпокаїн (NGAL) в 

сечі, нг/мл  

27,14 ± 0,59 32,38 ± 0,87 37,42 ± 0,92• 

 

Примітки:  

1. n – кількість хворих у групі 

2. • – достовірність відмінності між показниками в ІІІ і І групах 

3.  – достовірність відмінності між показниками в ІІІ і ІІ групах 

 

Встановлено, що вищий рівень альбумінурії супроводжувався зменшенням 

ШКФ (р<0,05), збільшенням вмісту сечовини та креатиніну в крові (р<0,05), 

зростанням співвідношення альбумін/креатинін сечі та збільшенням вмісту NGAL 

в сечі (р<0,05). Виявлено позитивну кореляцію між вмістом ліпокаїну (NGAL) в 

сечі і показником альбумінурії (r=+0,62; p<0,05), та негативну – між вмістом 

ліпокаїну (NGAL) в сечі і ШКФ (r=-0,55; p<0,05), що, на нашу думку, вказує на 

несприятливий вплив NGAL на розвиток і перебіг нефропатії змішаного ґенезу у 

хворих на АГ в поєднанні з ЦД 2 типу.  
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Окрім цього виявлено взаємозв’язок між збільшенням вмісту ліпокаїну 

(NGAL) в сечі і збільшенням іММЛШ (r=+0,39; p<0,05), що, на нашу думку, 

свідчить про діагностичне значення цього показника щодо прогнозування 

ураження міокарду і розвиток в подальшому ХСН за такої поєднаної патології. 

За результатами ультразвукового дослідження нирок встановлено, що їх 

розміри у пацієнтів з АГ І групи складали: довжина правої нирки (10,92±0,44) см, 

лівої – (11,20±0,51) см; ширина – (4,12±0,12) см і (4,19±0,15) см відповідно; 

товщина паренхіми правої нирки складала (11,15±0,29) см,  лівої – (11,20±0,30) 

см. У пацієнтів з ЦД 2-го типу ІІ групи довжина правої нирки складала 

(10,75±0,31) см, лівої – (10,82±0,28) см; ширина – (3,92±0,05) см і (3,95±0,07) см 

відповідно; товщина паренхіми правої нирки складала (10,87±0,32) см,  лівої – 

(10,89±0,35) см. У пацієнтів з АГ у поєднанні з ЦД 2-го типу ІІІ групи 

відзначалася тенденція до зменшення розмірів нирок, проте достовірної 

відмінності порівняно з показниками в осіб І і ІІ груп не виявлено. Зокрема, 

довжина правої нирки складала (10,29±0,38) см, лівої – (10,33±0,30) см, (р>0,05); 

ширина – (3,74±0,03) см і (3,72±0,03) см відповідно (р>0,05); товщина паренхіми 

правої нирки складала (10,49±0,18) см,  лівої – (10,51±0,20) см. Співвідношення 

кіркового і мозкового шару складало в пацієнтів І групи 1:2:1; ІІ групи –1:2:1; у ІІІ 

–1:3:1, що вказувало на стоншення кіркового шару нирок, що може 

супроводжуватися порушенням їх функції. 

Отже, у хворих на АГ в поєднанні з ЦД 2 типу розвивається нефропатія 

змішаного ґенезу, яка характеризується порушенням функціонального стану 

нирок з альбумінурією, зростанням співвідношення альбумін/креатинін сечі, 

зменшенням ШКФ (р<0,05) та збільшенням вмісту NGAL в сечі (р<0,05). 

Виявлено несприятливий вплив вищих рівнів артеріального тиску та більшого 

ступеню альбумінурії на зниження ШКФ. Встановлена позитивна кореляція між 

вмістом ліпокаїну (NGAL) в сечі і показником альбумінурії та негативна – між 

вмістом NGAL в сечі і ШКФ вказує на несприятливий вплив NGAL на розвиток і 

перебіг нефропатії змішаного ґенезу у хворих на АГ в поєднанні з ЦД 2 типу, що 

супроводжується наростанням структурних змін міокарда лівого шлуночка. 
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3.4  Зміни показників ліпідограми і субклінічного запалення у хворих 

на артеріальну гіпертензію і цукровий діабет 2-го типу з урахуванням 

функціонального стану нирок  

  

За результатами обстеження виявлено атерогенну спрямованість порушень 

ліпідного спектру крові в обстежених хворих на АГ у поєднанні з ЦД 2-го типу. 

Зокрема, у хворих ІІІ групи збільшений вміст загального холестерину складав 

(6,85±0,37) ммоль/л (р<0,05), порівняно зі здоровими, і перевищував такий у 

хворих І групи на 24.09% (р<0,05), ІІ групи – на 10,66% (р<0,05), (табл. 3.10). 

 

Таблиця 3.10 

Порівняльна характеристика показників ліпідограми у хворих на 

артеріальну гіпертензію в поєднанні з цукровим діабетом 2-го типу, M±m 

Показники Здорові,   

n=20 

Хворі І групи, 

n=25 

Хворі ІІ 

групи, 

n=25 

Хворі ІІІ 

групи, 

n=70 

Загальний холес-

терин (ммоль/л)  

4,42 ± 0,22 5,52 ± 0,27* 6,19 ± 0,31* 6,85±0,37*• 

ЛПВЩ 

(ммоль/л)  

1,65 ± 0,13 1,35 ± 0,12* 1,22 ± 0,10* 1,11±0,07*• 

ЛПНЩ 

(ммоль/л)  

2,13 ± 0,15 2,68 ± 0,17* 3,07 ± 0,18* 3,54±0,23*• 

Тригліцериди 

(ммоль/л)  

1,38 ± 0,10 1,82 ± 0,13* 2,16 ± 0,14* 2,43±0,17*• 

 

Примітки:  

1. n – кількість хворих у групі 

2. * – достовірність відмінності від здорових, р<0,05 

3. • – достовірність відмінності між показниками в ІІІ і І групах 

4.  – достовірність відмінності між показниками в ІІІ і ІІ групах 

 

Вміст ТГ у хворих ІІІ групи складав (2,43±0,20) ммоль/л (р<0,05), порівняно 

зі здоровими, і перевищував такий показник у хворих І групи на 33,52% (р<0,05), 
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ІІ групи – на 12,5% (р<0,05);  вміст ЛПНЩ складав (3,54±0,23) ммоль/л (р<0,05), 

порівняно зі здоровими, і перевищував такий у хворих І групи на 32.09% (р<0,05), 

ІІ групи – на 15.31% (р<0,05). Вміст антиатерогенних ЛПВЩ був зменшеним і 

складав (1,11±0,07) ммоль/л (р<0,05), порівняно зі здоровими, і був нижчим від 

такого у хворих І групи на 17.78 % (р<0,05), ІІ групи – на 9.02% (р<0,05). 

За показниками ліпідограми у хворих ІІІ групи високий ризик серцево-

судинних захворювань за критеріями European Diabetes Policy Group 

встановлений у 75.71% випадків, помірний – 24,29% випадків; тоді як у хворих І 

групи – у 32,0% і 68,0% відповідно, (р<0,05), у хворих ІІ групи – у 48,0% і 52,0% 

відповідно. Виявлено кореляції: між показниками HbA1C і ЗХ (r=+0,49, р<0,05); 

між HbA1C і ТГ – (r=+0,46, р<0,05), між HbA1C і ЛПНЩ – (r=+0,42, р<0,05); між 

HbA1C та ЛПВЩ – наявність зворотньої кореляції (r=-0,57,  р<0,05), що вказує на 

взаємозв’язок декомпенсації ЦД 2 і вираженості дисліпідемії. 

Встановлені кореляції між вмістом ЛПНЩ та показником САТ – (r=+0,47; 

p<0,05), альбумінурії – (r=+0,40; p<0,05), ШКФ – (r= - 0,39; p<0,05); між вмістом 

ТГ та показником САТ – (r=+0,51; p<0,05), альбумінурії – (r=+0,43; p<0,05), ШКФ 

– (r= - 0,38; p<0,05), що вказує на вплив порушень ліпідного обміну не тільки на 

перебіг ЦД 2-го типу і АГ, але і порушення функціонального стану нирок за 

наявності поєднаної патології. 

Аналіз проведених досліджень дозволив виявити збільшення вмісту                 

вч-СРБ і ФНП-α в крові обстежених хворих на АГ І групи, хворих на ЦД 2 типу ІІ 

групи і, особливо, у хворих ІІІ групи за поєднання ЦД 2 типу з ессенціальною АГ 

(табл. 3.11). Зокрема, вміст вч-CРБ у крові хворих ІІІ групи складав (13,29±0,72) 

мг/л і перевищував такий у хворих І групи – у 2,53 раза (р<0,05), ІІ групи – у 1,31 

раза (р<0,05), що свідчить про посилення системного імунозапального процесу за 

наявності коморбідності захворювань.  

Встановлено, що вміст ФНП-α у крові хворих ІІІ групи складав (64,293,70) 

мг/л і перевищував такий у хворих І групи – у 2,26 раза (р<0,05), ІІ групи – у 1,41 

раза (р<0,05), що підтверджує посилення системного імунозапального процесу за 

наявності поєднаної патології.  
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Таблиця 3.11 

Характеристика показників субклінічного запалення у хворих на 

артеріальну гіпертензію в поєднанні з цукровим діабетом 2-го типу, M±m 

 

Показники Здорові,   

n=20 

І група, 

n=25 

ІІ група, 

n=25 

ІІІ група, 

n=70 

вч-CРБ (мг/л) 0,78±0,04 5,26±0,23* 10,15±0,48* 13,42±0,66*• 

ФНП-α (пг/мл) 

 
20,291,26 28,431,72* 45,302,39* 64,293,70*• 

 

Примітки:  

1. n – кількість хворих у групі 

2. * – достовірність відмінності від здорових, р<0,05 

3. • – достовірність відмінності між показниками в ІІІ і І групах 

4.  – достовірність відмінності між показниками в ІІІ і ІІ групах 

 

Виявлено взаємозв‘язок збільшення вмісту вч-CРБ у крові з показниками 

САТ, вуглеводного і жирового обміну, запального процесу та ураження нирок у 

хворих на ЦД 2-го типу в поєднанні з АГ, причому виявлені кореляції були 

більшими за поєднання цих захворювань в обстежених хворих (табл. 3.12). 

Зокрема, кореляція між вч-CРБ і показником САТ у пацієнтів ІІІ групи складала  

(r=+0,53; р<0,05), тоді як у пацієнтів І і ІІ груп – (r=+0,29; +0,37 відповідно,  

р<0,05). 

Виявлено взаємозв‘язок збільшення вмісту ФНП-α у крові з показниками 

САТ, вуглеводного і жирового обміну, запального процесу та ураження нирок у 

хворих на ЦД 2-го типу в поєднанні з АГ, причому виявлені кореляції були 

більшими за поєднання цих захворювань в обстежених хворих (табл. 3.13). 

Зокрема, кореляція між ФНП-α і показником ЛПНЩ у пацієнтів ІІІ групи 

складала – (r=+0,68, р<0,05), тоді як у пацієнтів І і ІІ груп – (r=+0,39; +0,48 

відповідно, р<0,05); між ФНП-α і показником тригліцеридів – (r=+0,65; +0,40; 

+0,50 відповідно, р<0,05). 
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Таблиця 3.12 

Кореляції між високочутливим С-реактивним протеїном і показниками  

артеріальної гіпертензії та цукрового діабету 2-го типу 

 

Показники І група, 

n=25 

ІІ група, 

n=25 

ІІІ група, 

n=70 

САТ (мм.рт.ст.) +0,29* +0,37* +0,53* 

HbA1C (%) +0,11 + 0,55* +0,62* 

Загальний холестерин 

(ммоль/л)  

+0,35* +0,42* +0,54* 

ЛПНЩ (ммоль/л) +0,39* + 0,48* + 0,68* 

Тригліцериди (ммоль/л) +0,40* + 0,50* + 0,65* 

Альбумінурія (мкг/мл) +0,51 +0,62* +0,71* 

ШКФ (мл/хв/1,73 м2) -0,58 -0,65* -0,76* 

 

Примітки:  

1. n – кількість хворих у групі 

2. * – достовірність кореляції, р<0,05 

 

 

Важливим є виявлений зв’язок між показниками імунозапального 

системного процесу і функціонального стану нирок. Зокрема, у пацієнтів  ІІІ 

групи кореляції між вч-CРБ і показником альбумінурії складала (r=+0,68, р<0,05), 

зниженням ШКФ – (r=-0,76, р<0,05). Кореляція між вч-CРБ і показником 

альбумінурії складала (r=+0,68, р<0,05), зниженням ШКФ – (r=-0,76, р<0,05). 

Кореляція між ФНП-α і показником альбумінурії складала (r=+0,71, р<0,05), 

зниженням ШКФ – (r=-0,68, р<0,05). Отже, отримані результати підтверджують 

несприятливий вплив запалення щодо ураження нирок за поєднання АГ і ЦД 2-го 

типу. 
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Встановлено, що зміни вч-СРБ і ФНП-α у крові пацієнтів з АГ в поєднанні з 

ЦД 2-го типу були синергічними, встановлені кореляції – однонапрямленими і 

достовірними.  

 

Таблиця 3.13 

Кореляції між фактором некрозу пухлин альфа і показниками артеріальної 

гіпертензії та цукрового діабету 2-го типу 

Показники І група, 

n=25 

ІІ група, 

n=25 

ІІІ група, 

n=70 

САТ (мм.рт.ст.) +0,27* +0,35* +0,49* 

HbA1C (%) +0,13 + 0,49* +0,59* 

Загальний холестерин 

(ммоль/л)  

+0,34* +0,40* +0,54* 

ЛПНЩ (ммоль/л) +0,41* + 0,51* + 0,68* 

Тригліцериди (ммоль/л) +0,38* + 0,47* + 0,65* 

Альбумінурія (мкг/мл) +0,49 +0,59* +0,71* 

ШКФ (мл/хв/1,73 м2) -0,55 -0,62* -0,68* 

 

Примітки:  

3. n – кількість хворих у групі 

4. * – достовірність кореляції, р<0,05 

 

Кореляція між вч-СРБ і ФНП-α була високою (r=+0,84, р<0,05), (рис. 3,5). 

Тому, на нашу думку, ці показники доповнюють один одного в діагностиці і 

визначенні ступеню субклінічного імунозапального процесу у хворих на АГ і ЦД 

2-го типу. Враховуючи отримані результати, ми вважаємо, що в клінічній 

практиці можна застосовувати один з цих показників, а при сумнівних 

результатах – обидва. 
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Рис. 3.5 Кореляційні зв’язки між вмістом вч-СРБ (мг/л) та ФНП-α (пг/мл) у 

крові хворих на артеріальну гіпертензію в поєднанні з цукровим діабетом 2-го 

типу (r=+0,84, р<0,05); суцільна лінія – рівняння лінійної регресії; штрихова – 

95% довірчий інтервал 

 

Отже, у хворих на ЦД 2-го типу за наявності есенціальної АГ виявлені 

взаємозв’язки між показниками дисліпідемії та величиною САТ, рівнем HbA1C, 

збільшенням альбумінурії, зменшенням ШКФ, які вказують на багатофакторний 

процес ураження нирок у хворих на ЦД 2-го типу за наявності ессенціальної АГ і 

вищий ризик серцево-судинних захворювань. 

Встановлено несприятливий вплив субклінічного імунозапального процесу 

на функціональний стан нирок за збільшенням рівня вч-СРБ і ФНП-α у крові. 

Тому з метою прогнозування ураження нирок чи прогресування нефропатії у 

хворих на ЦД 2-го типу за наявності АГ необхідно постійно контролювати 

ліпідний спектр крові та показники субклінічного запалення. 
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3.5 Безсимптомна гіперурикемія у хворих на артеріальну гіпертензію 

і цукровий діабет 2-го типу з урахуванням функціонального стану нирок  

 

За результатами дослідження вміст сечової кислоти в крові обстежених 

хворих І групи за наявності АГ складав (402,52±11,85) мкмоль/л; ІІ групи – за 

наявності ЦД 2-го типу – (385,24±9,60) мкмоль/л; найвищим показник був у 

хворих ІІІ групи – за наявності АГ і ЦД 2 типу – (443,56±14,05) мкмоль/л, 

порівняно з (287,60±6,53) мкмоль/л у здорових (р<0,05), (рис.3.6).  

 

  

 

Рис. 3.6 Порівняльна характеристика вмісту сечової кислоти в крові хворих 

на артеріальну гіпертензію та цукровий діабет 2-го типу 

Примітки:  

1. 1 – здорові,  2 – І група,  3 – ІІ група; 4 – ІІІ група 

2. * – достовірність відмінності від здорових, р<0,05 

3. • – достовірність відмінності між показниками в ІІІ і І групах 

4.  – достовірність відмінності між показниками в ІІІ і ІІ групах 

 

Отже, рівень сечової кислоти в крові пацієнтів ІІІ групи з поєднаною 

патологією перевищував такий показник у пацієнтів І групи на 10,20% (р<0,05), ІІ 

групи – на 15,14% (р<0,05). 

* 
мкмоль/л *• 

* 
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Асимптомна гіперурикемія зі збільшенням рівня сечової кислоти в крові 

більше 410 мкмоль/л відзначалася у 36,0% хворих І групи, у 24,0% – ІІ групи і 

найчастіше – у 55,7 % випадків серед хворих ІІІ групи. 

За результатами статистичного аналізу виявлено ряд кореляцій між 

показниками гіперурикемії, САТ, вуглеводного і жирового обміну, запального 

процесу та ураження нирок у обстежених хворих (табл. 3.14), які були найбільш 

вираженими у хворих на АГ в поєднанні з ЦД 2-го типу ІІІ групи. 

 

Таблиця 3.14 

Кореляції між показниками гіперурикеміїії, артеріального тиску, 

вуглеводного і жирового обміну, запалення та ураження нирок у хворих на 

артеріальну гіпертензію в поєднанні з цукровим діабетом 2-го типу  

 

Показники Хворі І групи, 

n=25 

Хворі ІІ групи, 

n=25 

Хворі ІІІ групи, 

n=70 

САТ, мм.рт.ст. +0,52* +0,35* +0,59* 

HbA1C, % +0,14 + 0,62* +0,70* 

Загальний холестерин 

(ммоль/л)  

+0,33* +0,47* +0,57* 

ЛПНЩ (ммоль/л) +0,41* + 0,51* + 0,73* 

Тригліцериди (ммоль/л) +0,29* + 0,45* + 0,62* 

Альбумінурія, мг/л +0,22 +0,30* +0,42* 

ШКФ, мл/хв/1,73 м2 -0,17 -0,37* -0,51* 

вч-CРБ, мг/л +0,43* +0,65* +0,75* 

ФНП-α +0,34* +0,49* +0,68* 

Ліпокаїн (NGAL) в сечі, 

нг/мл 

+0,45* +0,48* +0,56* 

 

Примітки:  

1. n – кількість хворих у групі 

2. * – вірогідність кореляції р<0,05 
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Отримані результати, на нашу думку, вказують на різнонаправленість 

негативного патогенетичного впливу підвищеного рівня сечової кислоти в крові 

щодо показників САТ, HbA1C, дисліпідемії, альбумінурії і порушення функції 

нирок за зменшенням ШКФ, що в цілому відображає важливу роль сечової 

кислоти в прогресуванні АГ в поєднанні з ЦД 2-го типу, у тому числі щодо 

розвитку чи прогресування нефропатії. 

Виявлені достовірні кореляції між показниками сечової кислоти в крові 

хворих ІІІ групи та альбумінурії (r=+0,42; p<0,05), зниженням ШКФ (r=-0,51; 

p<0,05) та збільшенням вмісту в сечі NGAL (r=+0,56; p<0,05), вказують, на нашу 

думку, на несприятливий вплив асимптомної гіперурикемії на функціональний 

стан нирок у хворих на АГ в поєднанні з ЦД 2-го типу. 

Отже, асимптомна гіперурикемія зі збільшенням рівня сечової кислоти в 

крові більше 410 мкмоль/л відзначалася у 36,0% хворих на АГ, у 24,0% хворих на 

ЦД 2-го типу і найчастіше – у 55,7 % випадків серед хворих ІІІ групи за наявності 

такої коморбідної патології. Виявлено кореляції між вмістом сечової кислоти в 

крові та рівнем САТ, показниками HbA1C, дисліпідемії, запального процесу та 

ураження нирок у хворих на ЦД 2-го типу в поєднанні з АГ, які були найбільш 

вираженими у хворих ІІІ групи за наявності коморбідної патології. Виявлені 

достовірні кореляції між показниками сечової кислоти в крові хворих ІІІ групи та 

альбумінурії, зниженням ШКФ, збільшенням вмісту в сечі NGAL вказують на 

несприятливий вплив безсимптомної гіперурикемії на функціональний стан нирок 

у хворих на АГ в поєднанні з ЦД 2-го типу. 

 

3.6 Зміни показників сполучнотканинного фактора росту і N-

термінального мозкового натрійуретічного пептиду у хворих на артеріальну 

гіпертензію і цукровий діабет 2-го типу з урахуванням функціонального 

стану нирок 

 

Аналіз результатів дослідження дозволив виявити, що вміст в крові СТФР 

був найбільшим у обстежених пацієнтів ІІІ групи за наявності АГ і ЦД 2 типу і 
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складав (307,43±14,10) пмоль/л порівняно з (64,25±1,70) пмоль/л у здорових 

(р<0,05), (рис.3.7, рис.3.8). Показник вмісту СТФР у крові хворих ІІІ групи 

перевищував такий у здорових у 4,78 раза (р<0,05), показник у хворих І групи – 

(123,35 ±6,18) пмоль/л – у 2,49 (р<0,05) і у хворих ІІ групи – (230,45 ± 9,82) 

пмоль/л – у 1,33 раза (р<0,05).  

 

Box Plot of multiple variables
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Median; Box: 25%-75%; Whisker: Non-Outlier Range
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Рис. 3.7 Характеристика вмісту сполучнотканинного фактора росту (CTФР) 

в крові хворих на артеріальну гіпертензію та цукровий діабет 2-го типу 

Примітки:  

1. * – достовірність відмінності від здорових, р<0,05 

2. • – достовірність відмінності між показниками в ІІІ і І групах 

3.  – достовірність відмінності між показниками в ІІІ і ІІ групах 

 

Враховуючи доведений вплив СТФР на активацію фіброгенезу і 

ангіогенезу, отримані результати вказують на активацію цих процесів в 

* 

* 

*• 

пмоль/л 
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обстежених хворих, особливо виражену за поєднання АГ і ЦД 2 типу. Тому ми 

вважаємо, що показник вмісту СТФР в крові має важливе діагностичне значення 

щодо прогнозування перебігу поєднаної патології. 

Matrix Plot

CTGF  all 15v*70c

CTGF здорові

CTGF І група

CTGF ІІ група

CTGF ІІІ група

 

Рис. 3.8 Характеристика вмісту сполучнотканинного фактора росту (CTGF) 

в крові хворих на артеріальну гіпертензію та цукровий діабет 2-го типу 

Примітки:  

1. * – достовірність відмінності від здорових, р<0,05 

2. • – достовірність відмінності між показниками в ІІІ і І групах 

3.  – достовірність відмінності між показниками в ІІІ і ІІ групах 

 

За результатами кореляційного аналізу виявлені кореляції між рівнем СТФР 

в крові та рівнем гіперглікемії за показником HbA1C (r=+0,41; p<0,05), 

вираженістю дисліпідемії – за ЛПНЩ (r=+0,37; p<0,05), активністю 

імунозапального системного запалення – за показниками вч-CРБ і ФНП-α 

(r=+0,58; r=+0,62 відповідно; p<0,05).  

* 

* 

*• 
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З іншого боку, виявлені достовірні кореляції між рівнем СТФР в крові та 

рівнем альбумінурії (r=+0,52; p<0,05), збільшенням вмісту ліпокаїну (NGAL) в 

сечі (r=+0,63; p<0,05) і зниженням ШКФ (r=-0,53; p<0,05), (рис. 3.9) вказують, на 

наш погляд, на несприятливий вплив СТФР на функціональний стан нирок у 

хворих на АГ в поєднанні з ЦД 2 типу. 

 

Scatterplot of ШКФ мл/хв against CTGF pmol/l
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Рис. 3.9 Кореляційні зв’язки між рівнем сполучнотканинного фактора росту 

(CTGF) в крові хворих на артеріальну гіпертензію в поєднанні з цукровим 

діабетом 2-го типу та показником швидкості клубочкової фільтрації (r=-0,53; 

р<0,05); суцільна лінія – рівняння лінійної регресії; штрихова – 95% довірчий 

інтервал 

 

Встановлено, що у всіх групах обстежених пацієнтів відзначалося 

збільшення вмісту NT-proBNP у крові, що свідчило про розвиток у них ХСН.  

Аналіз результатів дослідження дозволив виявити, що вміст в крові NT-

proBNP був найбільшим у обстежених пацієнтів ІІІ групи за наявності АГ і ЦД 2 

типу і складав (455,38±14,05) пмоль/л, порівняно з (198,53±8,16) пмоль/л у 
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здорових (р<0,05), (рис. 3.11). Показник вмісту NT-proBNP у крові хворих ІІІ 

групи перевищував такий у здорових у 2,29 раза (р<0,05), показник у хворих І 

групи – (295,08±11,72) пмоль/л – у 1,54 (р<0,05) і у хворих ІІ групи – (332,60± 

12,28) пмоль/л – у 1,34 раза (р<0,05). 

Matrix Plot
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 Рис. 3.10 Характеристика вмісту N-термінального мозкового 

натрійуретічного пептиду (NT-proBNP) в крові хворих на артеріальну гіпертензію 

та цукровий діабет 2-го типу 

Примітки:  

1. * – достовірність відмінності від здорових, р<0,05 

2. • – достовірність відмінності між показниками в ІІІ і І групах 

3.  – достовірність відмінності між показниками в ІІІ і ІІ групах 

 

За результатами статистичного аналізу виявлені кореляції між рівнем NT-

proBNP в крові та рівнем гіперглікемії за показником HbA1C (r=+0,46; p<0,05), 

* 

* 

*•
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вираженістю дисліпідемії – за ЛПНЩ (r=+0,43; p<0,05), активністю 

імунозапального системного запалення – за показниками вч-CРБ і ФНП-α 

(r=+0,55; r=+0,58 відповідно; p<0,05), що підтверджують несприятливий вплив 

цих факторів щодо розвитку ХСН.  

Кореляція між вмістом СТФР і NT-proBNP в крові складала (r=+0,75; 

p<0,05), (рис.3.11). 

Scatterplot of CTGF pmol/l ІІІ група against NTproBNP pmol/l  III група
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Рис. 3.11 Кореляційні зв’язки між рівнем сполучнотканинного фактора 

росту (СТФР) та N-термінального мозкового натрійуретичного пептиду (NT-

proBNP) в крові у крові хворих на артеріальну гіпертензію в поєднанні з цукровим 

діабетом 2-го типу (r= +0,75; р<0,05); суцільна лінія – рівняння лінійної регресії; 

штрихова – 95% довірчий інтервал 

 

Кореляція між вмістом СТФР і NT-proBNP може вказувати на розвиток і 

прогресування ХСН у взаємозв’язку з активацією процесів фіброгенезу у хворих 

на артеріальну гіпертензію та цукровий діабет 2-го типу. 

Кореляція між вмістом ліпокаїну (NGAL) в сечі і показником NT-proBNP  

складала (r=+0,39; p<0,05), що, на нашу думку, вказує на несприятливий вплив 

діабетичної нефропатії на функціональний стан серця.  
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Резюме до розділу 3 

 

За результатами дослідження встановлено, що клінічні прояви АГ, 

показники САТ і ДАТ, частота ХСН, аритмії були більш вираженими за 

поєднання АГ та ЦД 2-го типу, що супроводжувалося зміною як об’ємних, так і 

метричних характеристик міокарда зі збільшенням частки змішаної дисфункції 

ЛШ і числа пацієнтів з ХСН ФК ІІІ за NYHA. Показники глікемії натще і HbA1с у 

цих пацієнтів були вищими, порівняно з хворими на ЦД 2-го типу без АГ.  

Виявлено прямі кореляції між HbA1с та показниками САТ,  ІМТ, що підтверджує 

взаємообтяжуючий вплив ЦД 2-го типу, АГ та ожиріння. 

У хворих на АГ в поєднанні з ЦД 2-го типу розвивається нефропатія 

змішаного ґенезу, яка характеризується альбумінурією, зростанням 

співвідношення альбумін/креатинін сечі, зменшенням ШКФ, збільшенням вмісту 

ліпокаїну (NGAL) у сечі. Виявлено несприятливий вплив вищих рівнів АТ за 

САТ, глікемії за HbA1с та ступеня альбумінурії на зниження ШКФ. Установлена 

позитивна кореляція між вмістом NGAL у сечі і показником альбумінурії та 

негативна – зі ШКФ (r=+0,62; r=-0,55).  

Для хворих на АГ у поєднанні з ЦД 2-го типу характерною є атерогенна 

спрямованість дисліпідемії. За показниками ліпідограми у хворих із поєднаною 

патологією високий ризик серцево-судинних захворювань за критеріями European 

Diabetes Policy Group встановлений у 75,71% випадків, помірний – 24,29% 

випадків; тоді як у хворих на АГ – у 32,0% і 68,0%, у хворих на ЦД 2 типу – у 

48,0% і 52,0% відповідно. Виявлено вплив дисліпідемії на порушення 

функціонального стану нирок зі збільшенням  альбумінурії і зниженням ШКФ Це 

супроводжувалося розвитком субклінічного запалення зі збільшенням вмісту в 

крові вч-СРП і ФНП-α; кореляція між вч-СРБ і ФНП-α була високою (r=+0,84).  

Асимптомна гіперурикемія відзначається в 55,7 % випадків серед хворих із 

поєднаною патологією порівняно з 36,0% у хворих на АГ і 24,0% – у хворих на 

ЦД 2-го типу; рівень сечової кислоти був найвищим в осіб з поєднанням цих 
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захворювань. Виявлено несприятливий вплив асимптомної гіперурикемії на 

функціональний стан нирок у хворих на АГ у поєднанні ЦД 2-го типу. 

Перебіг АГ у поєднанні з ЦД 2-го типу характеризується активацією 

фіброзних процесів за збільшенням вмісту в крові СТФР. Виявлені кореляції між 

рівнем СТФР у крові та рівнем гіперглікемії за показником HbA1с (r=+0,41), 

вираженістю дисліпідемії за ЛПНЩ (r=+0,37), активністю імунозапального 

системного запалення за показниками вч-CРП і ФНП-α (r=+0,58; r=+0,62 

відповідно) та порушенням функції нирок за кореляціями між рівнем СТФР у 

крові та альбумінурією (r=+0,52), вмістом NGAL у сечі (r=+0,63) і зниженням 

ШКФ (r=-0,53). Показник вмісту NT-proBNP у крові хворих за поєднаної патології 

був найвищим, кореляція між вмістом СТФР і NT-proBNP у крові складала 

(r=+0,75). 
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національний медичний університет, 22-23 березня, 2018 р). Івано-Франківськ: 25-

26 [162] 

http://www.ifnmu.edu.ua/images/snt/files/konferenciya/Tezu_2015.pdf
http://www.ifnmu.edu.ua/images/snt/86-konf-tezi%20(1).pdf
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РОЗДІЛ 4 

ЕФЕКТИВНІСТЬ КОМПЛЕКСНОГО ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА 

АРТЕРІАЛЬНУ ГІПЕРТЕНЗІЮ І ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ 2-ГО ТИПУ З 

УРАХУВАННЯМ ФУНКЦІЇ НИРОК 

 

4.1  Вплив комплексної терапії на клінічний перебіг артеріальної 

гіпертензії і цукровий діабет 2-го типу 

 

Вивчення ефективності застосованих схем лікування хворих на АГ у 

поєднанні з ЦД 2-го типу ІІІС групи дозволило виявити більш виражену динаміку 

клінічних проявів коморбідної патології в обстежених пацієнтів ІІІС групи під 

впливом запропонованої схеми лікування з використанням препаратів інгібітора 

SGLT2 дапагліфлозину і БРАІІ телмісартану. 

У хворих ІІІА групи після проведеного 3-х місячного курсу лікування зі 

застосуванням базової терапії поліпшення самопочуття відзначали 14 (56,0%) 

хворих, без змін – 8 (32,0%) хворих, погіршення – 1 (4,0%), кетоацидозу не було 

виявлено.  

Частота скарг на головний біль зменшилася на 40,0%, запаморочення – на 

24,0%, шум у вухах – на 8,0%, мушки перед очима – на 8,0%, серцебиття – на 

20,0%, задишка інспіраторного характеру при значному фізичному навантаженні 

– на 16,0%, полідипсія – на 16,0%, поліурія – на 12,0%, полакіурія – на 16,0%, 

свербіж шкіри – на 16,0%, оніміння кінцівок – на 12,0% і загальна слабкість – на 

20,0% випадків, поліфагія – не відзначалася (табл. 4.1). Нові скарги і клінічні 

прояви не були виявлені.  

Проведення 3-х місячного курсу комплексної терапії з додаванням до 

базової терапії інгібітора SGLT2 дапагліфлозину у хворих ІІІВ групи сприяло 

підвищенню ефективності проведеного лікування. Зокрема, поліпшення 

самопочуття відзначали 15 (70,0%) хворих, без змін – 6 (30,0%) хворих, 

погіршення не відзначалося, кетоацидозу не було виявлено. Нові скарги і клінічні 

прояви не були виявлені. 
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Таблиця 4.1 

Динаміка клінічних проявів у хворих на артеріальну гіпертензію в 

поєднанні з цукровим діабетом 2-го типу під впливом базової терапії (%) 

 

Клінічні прояви ІІІА група, n=25 

До лікування Після лікування 

Абс. 

 

% Абс. % 

Головний біль 21 84,0 11 44,0* 

Запаморочення 14 56,0 8 32,0 

Шум у вухах 6 24,0 4 16,0 

Мушки перед очима 5 20,0 3 12,0 

Серцебиття 14 56,0 9 36,0 

Задишка при значному 

фізичному навантаженні 

19 76,0 15 60,0 

Полідипсія 13 52,0 9 36,0 

Поліфагія 2 8,0 - - 

Поліурія 20 80,0 17 68,0 

Полакіурія 25 100,0 21 84,0 

Свербіж шкіри 6 24,0 2 8,0 

Оніміння кінцівок 14 56,0 12 48,0 

Загальна слабкість 19 76,0 14 56,0 

 

Примітки:  

1. Абс. – абсолютна кількість хворих 

2.  % – відсоток від загальної кількості хворих 

3. n – кількість хворих у групі 

4. * – достовірність відмінності до і після лікування, р<0,05 

 

Застосування інгібітора SGLT2 дапагліфлозину у хворих ІІІВ групи 

супроводжувалося зменшенням скарг на головний біль на 45,0%, запаморочення – 

на 25,0%, шум у вухах – на 15,0%, мушки перед очима – на 10,0%, серцебиття – 

на 25,0%, задишку інспіраторного характеру при значному фізичному 
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навантаженні – на 30,0%, полідипсію – на 35,0%, поліурію – на 20,0%, полакіурію 

– на 35,0%, оніміння кінцівок – на 15,0% і загальну слабкість – на 40,0% випадків, 

поліфагія і свербіж шкіри – не відзначалися (табл. 4.2). 

Таблиця 4.2 

Динаміка клінічних проявів у хворих на артеріальну гіпертензію в 

поєднанні з цукровим діабетом 2-го типу під впливом комплексної терапії із 

застосуванням дапагліфлозину (%) 

Клінічні прояви ІІІВ група, n=20 

До лікування Після лікування 

Абс. % Абс. % 

Головний біль 16 80,0 7 35,0* 

Запаморочення 10 50,0 5 25,0* 

Шум у вухах 4 20,0 1 5,0 

Мушки перед очима 4 20,0 2 10,0 

Серцебиття 11 55,0 6 30,0* 

Задишка при значному 

фізичному навантаженні 

15 75,0 9 45,0* 

Полідипсія 11 55,0 4 20,0* 

Поліфагія 2 10,0 - - 

Поліурія 16 80,0 12 60,0* 

Полакіурія 20 100,0 13 65,0* 

Свербіж шкіри 6 30,0 - - 

Оніміння кінцівок 12 60,0 9 45,0 

Загальна слабкість 16 80,0 8 40,0* 

 

Примітки:  

5. Абс. – абсолютна кількість хворих 

6.  % – відсоток від загальної кількості хворих 

7. n – кількість хворих у групі 

8. * – достовірність відмінності до і після лікування, р<0,05 

 

Застосування інгібітора SGLT2 дапагліфлозину і телмісартану у хворих ІІІС 

групи супроводжувалося зменшенням скарг на головний біль на 72,0%, 
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запаморочення – на 40,0%, серцебиття – на 44,0%, задишку інспіраторного 

характеру при значному фізичному навантаженні – на 44,0%, полідипсію – на 

44,0%, поліурію – на 36,0%, полакіурію – на 56,0%, оніміння кінцівок – на 24,0% і 

загальну слабкість – на 56,0% випадків, шум у вухах, мушки перед очима, 

поліфагія і свербіж шкіри – не відзначалися (табл. 4.3). 

 

Таблиця 4.3 

Динаміка клінічних проявів у хворих на артеріальну гіпертензію в 

поєднанні з цукровим діабетом 2-го типу під впливом комплексної терапії зі 

застосуванням дапагліфлозину і телмісартану (%) 

Клінічні прояви ІІІС група, n=25 

До лікування Після лікування 

Абс. 

 

% Абс. % 

Головний біль 22 88,0 4 16,0* 

Запаморочення 13 52,0 3 12,0* 

Шум у вухах 6 24,0 - - 

Мушки перед очима 6 24,0 - - 

Серцебиття 15 60,0 4 16,0* 

Задишка при значному 

фізичному навантаженні 

20 80,0 9 36,0* 

Полідипсія 14 56,0 3 12,0* 

Поліфагія 3 12,0 - - 

Поліурія 21 84,0 12 48,0* 

Полакіурія 25 100,0 11 44,0* 

Свербіж шкіри 8 32,0 - - 

Оніміння кінцівок 15 60,0 9 36,0 

Загальна слабкість 20 80,0 6 24,0* 

 

Примітки:  

9. Абс. – абсолютна кількість хворих 

10.  % – відсоток від загальної кількості хворих 

11. n – кількість хворих у групі 

12. * – достовірність відмінності до і після лікування, р<0,05 
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Встановлено, що поєднане застосування інгібітора SGLT2 дапагліфлозину і 

телмісартану впродовж 3-х місяців на тлі базової терапії сприяло підвищенню 

ефективності лікування. Зокрема, поліпшення самопочуття відзначали 21 (84,0%) 

хворий, без змін – 4 (16,0%) хворих, погіршення не відзначалося, кетоацидозу не 

було виявлено. Нові скарги і клінічні прояви не були виявлені. 

Враховуючи, що ЦД 2 типу часто супроводжується ожирінням, важливим 

був контроль ІМТ під впливом лікування. Встановлено, що у хворих основної ІІІС 

групи ІМТ зменшився з (34,10±1,26) кг/м2  на 8,36% до (31,25±1,18) кг/м2  (р<0,05), 

у групі порівняння ІІІВ зменшився з (33,49±1,42) кг/м2  на 7,73% до (30,90±1,31) 

кг/м2 (р<0,05), тоді як ІМТ вірогідно не змінювався у групі порівняння ІІІА і 

залишався (32,95±1,28) кг/м2, порівняно з (33,87±1,36) кг/м2  до лікування (р>0,05). 

Отриманий результат у пацієнтів групи ІІІС під впливом комплексної терапії ми 

пояснюємо діуретичною дією інгібіторів SGLT2.  

Динаміка показників АТ в обстежених хворих була більш вираженою під 

впливом комплексного лікування (табл. 4,4; 4,5).  

Таблиця 4.4 

Динаміка показників артеріального тиску у хворих на артеріальну 

гіпертензію і цукровий діабет 2-го типу під впливом базової терапії (%) 

 

Показники 

 

Здорові,   

n=20 

Хворі ІІІА групи, 

n=25 

До лікування Після лікування 

САТ 

(мм.рт.ст.)  

 

122,4±4,3 153,29±6,58* 145,76±5,09* 

ДАТ 

(мм.рт.ст.)  

 

77,5±4,6 93,75±3,94 91,04±3,62* 

 

Примітки:  

1. n – кількість хворих у групі 

2. * – достовірність відмінності від здорових, р<0,05 

3. • – достовірність відмінності до і після лікування, р<0,05 

 

Зокрема, застосування дапагліфлозину у хворих ІІІВ групи в комплексній 

терапії сприяло зменшенню показників САТ на 10,98% (р<0,05), ДАТ – на 7,94% 
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(р<0,05), що переважало ефект у групі порівняння ІІІА. Показники САТ і ДАТ у 

пацієнтів цієї групи після курсу лікування стабілізувалися і були нижчими за 

140/90 мм.рт.ст. 

 

Таблиця 4.5 

Динаміка показників артеріального тиску у хворих на артеріальну 

гіпертензію в поєднанні з цукровим діабетом 2-го типу під впливом 

комплексної терапії зі застосуванням дапагліфлозину (%) 

 

 

Показники 

 

Здорові,   

n=20 

Хворі ІІІB групи, 

n=20 

До лікування 

 

Після лікування 

САТ 

(мм.рт.ст.)  

122,4±4,3 151,90±7,04* 135,22±4,13*• 

ДАТ 

(мм.рт.ст.)  

77,5±4,6 94,85±4,60* 87,31±2,92*• 

 

Примітки:  

4. n – кількість хворих у групі 

5. * – достовірність відмінності від здорових, р<0,05 

6. • – достовірність відмінності до і після лікування, р<0,05 

 

Такий результат, на нашу думку, можна пояснити зменшенням об’єму 

циркулюючої крові внаслідок доведеного діуретичного ефекту інгібіторів SGLT2 

[111, 137].  

Поєднане застосування інгібітора SGLT2 дапагліфлозину і телмісартану у 

хворих ІІІС групи в комплексній терапії сприяло посиленню антигіпертензивного 

ефекту зі зменшенням показників САТ на 23,29% (р<0,05), ДАТ – на 18,50% 

(р<0,05), чого не відзначалося в групі порівняння ІІІА і перевищувало ефект 

терапії у групі ІІІВ (табл. 4.6). Поліпшення функціонального стану нирок може 

бути зумовлено як фармакологічним ефектом препаратів інгібітора SGLT2 [236, 

247, 249], так і помірним ренопротекторним ефектом блокатора рецепторів до 

ангіотензину ІІ телмісартану [214, 265] в складі комплексної терапії. 
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Таблиця 4.6 

Динаміка показників артеріального тиску у хворих на артеріальну 

гіпертензію в поєднанні з цукровим діабетом 2-го типу під впливом 

комплексної терапії зі застосуванням дапагліфлозину і телмісартану (%) 

 

Показники 

 

Здорові,   

n=20 

Хворі ІІІС групи, 

n=25 

До лікування Після лікування 

САТ 

(мм.рт.ст.)  

 

122,4±4,3 162,85±6,92* 124,93±4,20*• 

ДАТ 

(мм.рт.ст.)  

 

77,5±4,6 94,80±4,25* 77,26±2,88• 

 

Примітки:  

7. n – кількість хворих у групі 

8. * – достовірність відмінності від здорових, р<0,05 

9. • – достовірність відмінності до і після лікування, р<0,05 

 

Після курсу лікування за результатами ЕКГ відмінності частоти виявлених 

змін у групах не спостерігалося (табл. 4.7). 

 

Таблиця 4.7 

Зміни електрокардіограми у обстежених хворих на артеріальну гіпертензію і 

цукровий діабет 2-го типу під впливом терапії (%) 

 
Клінічні прояви ІІІА група,  

n =25 

ІІІВ група,  

n=20 

ІІІС група, 

 n=25 

1 2 1 2 1 2 

Абс./ 

% 

Абс./ 

% 

Абс./ 

% 

Абс./ 

% 

Абс./ 

% 

Абс./ % 

Зміщення електрич- 

ної осі серця вліво 

23/92,0 23/92,0 18/90,0 18/90,0 24/96,0 24/96,0 

Синусова аритмія 4/16 3/12 3/15 2/10 5/20 3/12 

Синусова тахікадія 12/48 9/36 9/45 7/35 14/56 8/32 

Синусова брадикардія 7/28 7/28 5/25 4/20 8/32 6/24 
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Продовж. табл. 4.7 

Клінічні прояви 1 2 1 2 1 2 

Поодинокі передсер-

дні екстрасистоли 

2/8 1/4 2/10 1/5 - - 

Атріо-вентирулярна 

блокада І ступеня 

3/12 2/8 2/10 2/10 5/20 3/12 

 

Примітки:  

1. 1 – до лікування; 2- після лікування 

2. Абс. – абсолютна кількість хворих 

3. % – відсоток від загальної кількості хворих 

4. n – кількість хворих у групі 

5. * – достовірність показників після лікування у групах, р<0,05. 

 

За результатами ЕхоКГ у пацієнтів ІІІА групи під впливом базової терапії 

зберігалися зміненими показники як об’ємних, так і метричних характеристик 

міокарда, зокрема, розмір ЛП, КДР і КСР ЛШ, товщина МШП, ЗСЛШ, іММЛШ. 

Відзначалася тенденція до збільшення співвідношення Е/А, який вказує на 

діастолічну дисфункцію ЛШ (табл. 4.8). 

 

Таблиця 4.8 

Динаміка показників структурно-функціонального стану міокарда у 

хворих на артеріальну гіпертензією та цукровий діабет 2-го типу під впливом 

комплексної терапії, M±m 

 

 

Показники 

 

Здорові,   n=20 

Хворі ІІІА групи, n=25 

До лікування Після лікування 

Передньо-

задній розмір 

ЛП, см 

 

3,56±0,07 

 

4,29±0,24 
4,27±0,25* 

 

КДР ЛШ, см 4,83±0,15 5,78±0,30* 
5,70±0,29* 

КСР ЛШ, см 3,14±0,12 4,32±0,25* 4,20±0,21* 
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Продовж. табл. 4.8 

Показники 1 2 3 

Товщина 

МШП, см 

0,89±0,01 1,23±0,05* 1,20±0,04* 

Товщина 

ЗСЛШ, см 

0,92±0,02 1,26±0,05* 1,23±0,03* 

ММЛШ, г 169,32±10,48 321,73±14,62* 320,45±13,92* 

іММЛШ, г/м2 95,70±3,36 149,63±6,90* 140,03±5,62* 

Фракція 

викиду,% 

62,20±1,07 48,83±1,40* 49,10±1,52* 

Е/А 1,46±0,03 0,87±0,05* 0,93±0,05* 

 

Примітки:  

1. n – кількість хворих у групі 

2. * – достовірність відмінності від здорових, р<0,05 

3. • – достовірність відмінності до і після лікування, р<0,05 

4. 1 – здорові, 2- до лікування, 3 – після лікування 

 

За результатами ЕхоКГ у пацієнтів ІІІВ групи під впливом базовоїї терапії і 

дапагліфлозину (табл. 4.9) також зберігалися зміненими показники як об’ємних, 

так і метричних характеристик міокарда з порушенням внутрішньосерцевої 

гемодинаміки. Зберігалася діастолічна дисфункція ЛШ за показником 

співвідношення Е/А.  

За результатами ЕхоКГ у пацієнтів ІІІС групи під впливом комплексної  

терапії з поєднаним застосуваннм дапагліфлозину і телмісартану також 

зберігалися зміненими показники як об’ємних, так і метричних характеристик 

міокарда з тенденцією до їх позитивної динаміки (табл. 4.10). Зокрема, 

відзначалося зменшення передньо-заднього розміру лівого передсердя на 11,37 % 

(р<0,05). 
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Таблиця 4.9 

Динаміка показників структурно-функціонального стану міокарда у 

хворих на артеріальну гіпертензією та цукровий діабет 2-го типу під впливом 

комплексної терапії зі застосуванням дапагліфлозину (%) 

 

Показники 

 

Здорові,   

n=20 

Хворі ІІІВ групи, 

n=20 

До лікування Після 

лікування 

Передньо-задній 

розмір ЛП, см 

3,56±0,07 4,24±0,22 

3,90±0,20* 

КДР ЛШ, см 4,83±0,15 

 

5,69±0,25* 

5,40±0,31* 

КСР ЛШ, см 3,14±0,12 4,29±0,22* 
4,12±0,24* 

Товщина МШП, см 0,89±0,01 1,21±0,04* 1,18±0,04* 

Товщина ЗСЛШ, см 0,92±0,02 1,23±0,04* 1,21±0,03* 

ММЛШ, г 169,32± 

10,48 

315,68± 

13,72* 

312,24± 15,06* 

іММЛШ, г/м2 95,70±3,36 145,15±6,83* 128,33± 7,03* 

Фракція викиду,% 62,20±1,07 49,12±1,42* 50,83±1,29* 

Е/А 1,46±0,03 0,89±0,05* 0,92±0,04* 

 

Примітки:  

5. n – кількість хворих у групі 

6. * – достовірність відмінності від здорових, р<0,05 

7. • – достовірність відмінності до і після лікування, р<0,05 

 

Позитивна динаміка також виявлена щодо збільшення співвідношення Е/А 

на 30,49% до 1,07±0,04 (р<0,05), що можна трактувати як зменшення діастолічної 

дисфункції ЛШ. Позитивним результатом поєднаного застосування 

дапагліфлозину і телмісартану є збільшення скоротливої здатності міокарду за 

збільшенням фракції викиду на 8,32% (р<0,05), чого не відзначалося у пацієнтів 

попередніх груп.  
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Таблиця 4.10 

Динаміка показників структурно-функціонального стану міокарда у 

хворих на артеріальну гіпертензією та цукровий діабет 2-го типу під впливом 

комплексної терапії зі застосуванням дапагліфлозину і телмісартану (%) 

 

 

Показники 

 

Здорові,   n=20 

Хворі ІІІС групи, n=25 

До лікування 

 

Після 

лікування 

Передньо-задній 

розмір ЛП, см 

3,56±0,07 4,31±0,26 

3,82±0,18*• 

КДР ЛШ, см 4,83±0,15 

 

5,85±0,37* 

5,64±0,26* 

КСР ЛШ, см 3,14±0,12 

 

4,35±0,29* 4,15±0,18* 

Товщина МШП, см 

 

0,89±0,01 1,25±0,07* 1,18±0,04* 

Товщина ЗСЛШ, см 

 

0,92±0,02 1,30±0,07* 1,23±0,03* 

ММЛШ, г 

 

   169,32±10,48 325,07±15,81*     

312,68±13,50* 

іММЛШ, г/м2 95,70±3,36 

 

152,13±7,62* 139,43±5,26* 

Фракція викиду,% 

 

62,20±1,07 49,35±1,35* 53,46±1,56*• 

Е/А 

 

1,46±0,03 0,82±0,04* 1,07±0,04*• 

 

Примітки:  

8. n – кількість хворих у групі 

9. * – достовірність відмінності від здорових, р<0,05 

10. • – достовірність відмінності до і після лікування, р<0,05 

 

Під впливом курсу лікування відзначалася позитивня динаміка показників 

вуглеводного обміну – глікемії натще і HbA1C у обстежених хворих усіх груп, яка 

була більш вираженою у пацієнтів ІІІВ і ІІІС груп, які отримували дапагліфлозин і 

дапагліфлозин в поєднанні з телмісартаном в складі комплексної терапії                     

(рис. 4.1).  
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Рис. 4.1 Динаміка показників гіперглікемії у хворих на артеріальну 

гіпертензію та цукровий діабет 2-го типу під впливом терапії 

Примітки:  

1. Ряд 1 – глікемія натще 

2. Ряд 2 – показник HbA1C 

3. 1 – до лікування; 2 – після лікування; 

4. * – достовірність відмінності до і після лікування, р<0,05 

5. • – достовірність відмінності від групи ІІІС, р<0,05 

6.  – достовірність відмінності від групи ІІІВ, р<0,05 

 

Зокрема, під впливом базової терапії у хворих ІІІА групи глікемія натще 

зменшилася з (9,15±0,49) ммоль/л на 16,28% (р<0,05) до (7,66±0,35) ммоль/л. У 

хворих ІІІВ групи додаткове застосування інгібітора SGLT2 дапагліфлозину 

супроводжувалося зменшенням глікемії натще з (9,25±0,50) ммоль/л на 23,89% 

(р<0,05) до (7,03±0,30) ммоль/л, що було меншим за такий показник у ІІІА групі 

на 8,22% (р<0,05). Поєднане застосування дапагліфлозину і телмісартану на тлі 

базової терапії у хворих ІІІС групи сприяло зменшенню глікемії натще з 

(9,23±0,51) ммоль/л на 30,44% (р<0,05) до (6,42±0,31) ммоль/л., причому показник 

 1          2                       1           2                         1          2 
ІІІА група                    ІІІВ група                     ІІІС група 

*• 
*• 

*• 
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у ІІІС групі був меншим за такий у ІІІА групі 19,06% (р<0,05), у ІІІВ групі – на 

8,68% (р<0,05). 

Після проведеного 3-х місячного курсу лікування HbA1C під впливом 

базової терапії у хворих ІІІА групи зменшився з (8,88 ± 0,42) % на 7,77% (р<0,05) 

до (8,19±0,34) %. У пацієнтів ІІІВ групи, які додатково приймали інгібітор SGLT2 

дапагліфлозин, HbA1C зменшився з (9,02 ± 0,43) % на 17,18% % (р<0,05) до 

(7,47±0,39) %, що було меншим порівняно з групою порівняння ІІІА на 9,64% 

(р<0,05). У пацієнтів ІІІС групи, які додатково у поєднанні приймали інгібітор 

дапагліфлозин і телмісартан HbA1C зменшився з (9,08±0,45) % на 22,58% % 

(р<0,05) до (6,93±0,40) %, що було меншим порівняно з групою порівняння ІІІА 

на 15,38% (р<0,05), (див. рис. 4.1), порівняно з групою ІІІБ групою – на 7,23% 

(р<0,05).  Отримані результати, на наш погляд, вказують на потенціювання 

гіпоглікемічного ефекту телмісартаном. 

Отже, поєднане застосування препаратів інгібітора SGLT2 дапагліфлозину і 

БРАІІ телмісартану впродовж 3-х місяців сприяло більш вираженій динаміці 

клінічних проявів коморбідної патології з посиленням антигіпертензивного 

ефекту, незначною позитивною динамікою показників структурно-

функціонального стану міокарду,  оптимізацією гіпоглікемічної терапії за 

динамікою показників глікемії натще і HbA1C.  

 

4.2  Динаміка показників функціонального стану нирок у хворих на  

артеріальну гіпертензію і цукровий діабет 2-го типу під впливом комплексної 

терапії 

 

Одним з важливих критеріїв ефективності лікування пацієнтів з АГ в 

поєднанні з ЦД 2-го типу є динаміка показників функціонального стану нирок.  

За результатами дослідження встановлено, що додаткове застосування 

інгібітора SGLT2 дапагліфлозину впродовж 3-х місяців супроводжувалося 

зменшенням категорії альбумінурії. Зокрема, у хворих ІІІВ групи після курсу 

лікування пацієнтів з альбумінурією категорії А3 не виявлено, пацієнтів з 
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альбумінурією категорії А2 виявлено 9 (45,0%) осіб, пацієнтів з альбумінурією 

категорії А1 збільшилося до 8 (40,0%) осіб, у 2-х пацієнтів не виявлено 

альбумінурії (табл. 4.11). 

Таблиця 4.11 

Динаміка показників альбумінурії у хворих на артеріальну гіпертензію 

в поєднанні з цукровим діабетом 2-го типу під впливом комплексної терапії зі 

застосуванням дапагліфлозину і телмісартану (%) 

 

 

 

Клінічні прояви 

Альбумінурія  

А1 

Альбумінурія  

А2 

Альбумінурія  

А3 

      

Абс. % Абс. % Абс. % 

ІІІА 

група,  

n =25  

До лікування 

 

5 20,0 17 68,0 2 8,0 

Після лікування 

 

4 16,0 19 76,0 2 8,0 

ІІІВ 

група,  

n=20 

До лікування 

 

5 25,0 12 60,0 2  10,0 

Після лікування 

 

8 40,0 9 45,0 - - 

ІІІС 

група, 

 n=25 

До лікування 

 

6 24,0 18 72,0 3 12,0 

Після лікування 10 40,0 15 60,0 - - 

 

Примітки:  

1. Абс. – абсолютна кількість хворих 

2. % – відсоток від загальної кількості хворих 

3. n – кількість хворих у групі 

 

У хворих ІІІС групи після курсу лікування пацієнтів з альбумінурією 

категорії А3 не виявлено, пацієнтів з альбумінурією категорії А2 виявлено 15 

(60,0%) осіб, пацієнтів з категорією А1 збільшилося до 10 (40,0%) осіб. 
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Позитивної динаміки з боку альбумінурії не відзначалося у хворих ІІІА 

групи; у 1-го (4,0%) пацієнта цієї групи через 3 місяці додатково виявлену 

альбумінурію категорії А1, 2 (8,0%) пацієнти з категорії А1 перейшли до групи з 

категорією А2. Тому число осіб з категорією А2 збільшилося до 19 (76,0%) осіб. 

Показник альбумінурії через 3 тижні спостереження у цієї групи хворих 

складав (92,82±5,03) мг/24 години і достовірно не відрізнявся від такого до 

лікування (р>0,05); показник співвідношення альбумін/креатинін сечі складав 

(9,16±0,50) мг/ммоль, що може вказувати на подальше прогресування нефропатії. 

З боку ШКФ достовірної позитивної динаміки також не виявлено (табл. 4.12). 

Отже, отримані результати вказують не необхідність пошуків схем терапії для 

підвищення ефективності лікування хворих на АГ в поєднанні з ЦД 2-го типу. 

 

Таблиця 4.12 

Динаміка показників стану нирок у хворих на артеріальну гіпертензією 

та цукровий діабет 2-го типу під впливом базової терапії, M±m 

 

Показники 

 

Здорові,   

n=20 

Хворі ІІІА групи, 

n=25 

До лікування Після 

лікування 

Альбумінурія (мг/24 години) 17,95±0,60 89,51±4,82* 
92,82±5,03* 

Протеїнурія, г/л - 0,55±0,03 
0,49±0,05* 

ШКФ (мл/хв)  99,7± 2,5 65,89 ± 2,72* 67,15±2,33* 

Сечовина (ммоль/л)  5,53±0,37 8,93 ± 0,51* 8,50±0,35* 

Креатинін крові (мкмоль/л)  73,2 ± 1,6 107,23 ± 2,87* 102,05±2,94* 

Креатинін сечі (ммоль/л) 11,05±0,52 9,94±0,63 10,02±0,57* 

Альбумін/ 

креатинін сечі, мг/ммоль 

1,62±0,05 9,08±0,39 9,16±0,50* 

 

Примітки:  

1. n – кількість хворих у групі 

2. * – достовірність відмінності від здорових, р<0,05 

3. • – достовірність відмінності до і після лікування, р<0,05 
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У пацієнтів ІІІВ групи додаткове застосування інгібітора SGLT2 

дапагліфлозину впродовж 3-х місяців сприяло позитивній динаміці показників 

функціонального стану нирок (табл. 4.13). Після 3-х місячного курсу лікування у 

пацієнтів цієї групи виявлено зменшення альбумінурії на 19,76 % (р<0,05), 

сечовини крові – на 10,47 % (р<0,05), креатиніну крові – на 11,37 % (р<0,05). 

 

Таблиця 4.13 

Динаміка клініко-лабораторних показників стану нирок у хворих на 

артеріальну гіпертензією та цукровий діабет 2-го типу під впливом 

дапагліфлозину в комплексній терапії, M±m 

 

 

Показники 

 

Здорові,   

n=20 

Хворі ІІІВ групи, 

n=20 

До лікування Після лікування 

Альбумінурія 

(мг/24 години) 

17,95±0,60 94,40±5,72* 

75,26±4,74*• 

ШКФ (мл/хв)  99,7± 2,5 63,81 ± 2,85* 69,56±2,83*• 

Сечовина 

(ммоль/л)  

5,53±0,37 9,22 ± 0,51* 8,31±0,38*• 

Креатинін крові 

(мкмоль/л)  

73,2 ± 1,6 108,60 ± 3,14* 97,23±2,70*• 

Креатинін сечі 

(ммоль/л) 

11,05±0,52 9,82±0,69 10,35±0,44* 

Альбумін/ 

креатинін сечі, 

мг/ммоль 

1,62±0,05 9,59±0,45 7,25±0,32*• 

 

Примітки:  

1. n – кількість хворих у групі 

2. * – достовірність відмінності від здорових, р<0,05 

3. • – достовірність відмінності до і після лікування, р<0,05 

 

У хворих цієї групи після застосування терапії з дапагліфлозином виявлено 

зменшення співвідношення альбумін/креатинін сечі – на 24,40 % (р<0,05), що 
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супроводжувалося збільшенням показника ШКФ на 8,48% (р<0,05), проте ці 

показники все ж відрізнялися від таких у здорових. Отже, отримані результати 

вказують на поліпшення функціонального стану нирок після такої 3-х місячної 

терапії і доцільність її продовження. 

У пацієнтів ІІІС групи додаткове застосування інгібітора SGLT2 

дапагліфлозину в поєднанні з телмісартаном впродовж 3-х місяців сприяло 

підвищенню ефективності терапії щодо позитивної динаміки показників 

функціонального стану нирок (табл. 4.14). 

 

Таблиця 4.14 

Динаміка клініко-лабораторних показників стану нирок у хворих на 

артеріальну гіпертензією та цукровий діабет 2-го типу під впливом 

дапагліфлозину і телмісартану в комплексній терапії, M±m 

 

Показники  

Здорові,   

n=20 

Хворі ІІІС групи, 

n=25 

До лікування Після лікування 

Альбумінурія 

(мг/24 години) 

17,95±0,60 93,80±5,36* 

68,57±3,29*• 

ШКФ (мл/хв)  99,7± 2,5 64,12 ± 2,85* 71,42±3,06* 

Сечовина 

(ммоль/л)  

5,53±0,37 9,19 ± 0,59* 7,92±0,35*• 

Креатинін крові 

(мкмоль/л)  

73,20 ± 1,6 109,51 ± 3,11* 90,60±2,58*• 

Креатинін сечі 

(ммоль/л) 

11,05±0,52 9,78±0,69 10,94±0,51* 

Альбумін/ 

креатинін сечі, 

мг/ммоль 

1,62±0,05 9,61±0,52 6,25±0,27*• 

 

Примітки:  

1. n – кількість хворих у групі 

2. * – достовірність відмінності від здорових, р<0,05 

3. • – достовірність відмінності до і після лікування, р<0,05 
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Після 3-х місячного курсу лікування у хворих цієї групи виявлено 

зменшення альбумінурії на 26,90 % (р<0,05), сечовини крові – на 13,81 % 

(р<0,05), креатиніну крові – на 16,80 % (р<0,05). 

У пацієнтів цієї групи після застосування поєднаної терапії з 

дапагліфлозином і телмісартаном виявлено зменшення співвідношення 

альбумін/креатинін сечі – на 34,96 % (р<0,05); цей показник був меншим від 

такого в осіб ІІІА групи на 34,68 % (р<0,05) і в осіб ІІІВ групи – на 13,79 % 

(р<0,05). Це супроводжувалося збільшенням показника ШКФ на 11,38% (р<0,05). 

Отже, отримані результати вказують на поліпшення функціонального стану 

нирок, що може бути зумовлено як фармакологічним ефектом препаратів  

інгібітора SGLT2, так і помірним ренопротекторним ефектом препарату БРАІІ 

телмісартану в складі комплексної терапії. 

За аналізом результатів дослідження виявлено позитивну динаміку 

показника вмісту ліпокаїну (NGAL) в сечі у хворих ІІІВ і ІІІС груп, чого не 

відзначалося в осіб ІІІА групи (рис. 4.2). Зокрема, у хворих ІІІА групи після 3-х 

місячного курсу лікування вміст ліпокаїну (NGAL) в сечі залишався підвищеним 

– (32,22±1,60) нг/мл, порівняно з (29,32±1,48) нг/мл до лікування (р>0,05), і 

перевищував такий у здорових у 4,40 раза (р<0,05), що може бути несприятливою 

ознакою щодо прогресування нефропатії в обстежених хворих.  

У пацієнтів ІІІВ групи після 3-х місячного курсу лікування відзначалося 

зменшення вмісту ліпокаїну (NGAL) в сечі на 26,74% – з (30,10±1,53) нг/мл до 

(22,05±1,08) нг/мл (р<0,05), проте цей показник перевищував такий у здорових у 

3,01 раза (р<0,05). 

У хворих ІІІС групи після 3-х місячного курсу лікування відзначалося 

зменшення вмісту ліпокаїну (NGAL) в сечі на 43,50% – з (31,08±1,29) нг/мл до 

(17,56±1,12) нг/мл (р<0,05), проте цей показник перевищував такий у здорових у 

2,40 раза (р<0,05), що вказує на нефропротекторний ефект поєднаного 

застосування канагліфлозину і телмісартану у хворих на АГ та ЦД 2-го типу і 

обґрунтовує доцільність продовження такої терапії. 
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Рис. 4.2 Динаміка вмісту ліпокаїну (NGAL) в сечі хворих на артеріальну 

гіпертензію та цукровий діабет 2-го типу після комплексної терапії 

Примітки:  

1. Ряд 1 – до лікування, Ряд 2 – після лікування 

2. 1 – здорові, 2 – ІІІА група,  3 – ІІІВ група,  4 – ІІІС група 

3. * – достовірність відмінності від здорових, р<0,05 

4. • – достовірність відмінності до і після лікування, р<0,05 

5.  – достовірність відмінності показників у ІІІС і ІІІА групі групи, р<0,05 

6.  – достовірність відмінності показників у ІІІС і ІІІВ групі групи, р<0,05 

 

Отже, застосування комплексної терапії з інгібітором SGLT2 

дапагліфлозином і препаратом БРАІІ телмісартаном у хворих на АГ та ЦД 2-го 

типу сприяло поліпшенню функціонального стану нирок зі зменшенням 

альбумінурії, співвідношення альбумін/креатинін, що супроводжувалося 

збільшенням показника ШКФ. Ренопротекторний ефект запропонованої терапії 

підтверджувався зменшенням вмісту ліпокаїну (NGAL) в сечі, що може бути 

сприятливою ознакою щодо сповільнення прогресування ХХН у пацієнтів з такою 

коморбідною патологією. 

нг/мл * 

* 

*

• 
*•
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4.3 Вплив комплексної терапії на показники ліпідограми, 

гіперурикемії і субклінічного запалення у хворих на артеріальну гіпертензію 

і цукровий діабет 2-го типу з урахуванням функціонального стану нирок 

 

Оцінка показників ліпідного спектру крові дозволила встановити, що 3-х 

місячна базова терапія сприяла помірній позитивній динаміці показників 

ліпідограми. Зокрема, вміст загального холестерину в крові зменшився на  9,33% 

(р<0,05), ЛПНЩ – на 8,91% (р<0,05), ТГ – на 8,51% (р<0,05) з тенденцією до 

збільшення вмісту ЛПВЩ – на 6,09% (р>0,05), (табл. 4.15). Недостатній ефект 

відносно динаміки показників ліпідного спектру крові, на нашу думку, можна 

пояснити поєднаною патологією, що має взаємообтяжуючий перебіг. 

 

Таблиця 4.15 

Динаміка показників ліпідного спектру крові у хворих на артеріальну 

гіпертензією та цукровий діабет 2-го типу під впливом базової терапії, M±m 

 

 

Показники 

 

Здорові,   

n=20 

Хворі ІІІА групи, n=25 

До лікування 

 

Після лікування 

ЗХ (ммоль/л)  4,42±0,22 6,75±0,24* 

 

6,12±0,19*• 

 

ЛПВЩ 

(ммоль/л)  

1,65±0,13 1,15±0,06* 1,22±0,05* 

ЛПНЩ 

(ммоль/л)  

2,13±0,15 3,48±0,23* 3,17± 0,26*• 

Тригліцериди 

(ммоль/л)  

1,38±0,10 2,35±0,08* 2,15±0,04*• 

Сечова кислота, 

мкмоль/л 

287,60±6,53 

 

437,76±11,20 

 

429,13±12,86* 

 

 

Примітки:  

1. n – кількість хворих у групі 

2. * – достовірність відмінності від здорових, р<0,05 

3. • – достовірність відмінності до і після лікування, р<0,05 
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Комплексна терапія зі застосуванням інгібіторів SGLT2 у хворих ІІІВ групи 

супроводжувалася зменшенням вмісту загального холестерину в крові на 14,42% 

(р<0,05), ЛПНЩ – на 13,71% (р<0,05), ТГ – на 16,39% (р<0,05), з тенденцією до 

збільшення збільшенням вмісту ЛПВЩ – на 8,04% (р>0,05) (табл. 4.16). Такі 

результати можна пояснити, на нашу думку, додатковим ліпідознижуючим 

ефектом інгібіторів SGLT2. 

Таблиця 4.16 

Динаміка показників ліпідного спектру крові у хворих на артеріальну 

гіпертензією та цукровий діабет 2-го типу під впливом дапагліфлозину в 

комплексній терапії, M±m 

 

Показники 

 

Здорові,   

n=20 

Хворі ІІІВ групи, 

n=20 

До лікування 

 

Після лікування 

ЗХ (ммоль/л)  4,42±0,22 7,07 ± 0,31* 5,96 ± 0,21*• 

ЛПВЩ 

(ммоль/л)  

1,65±0,13 1,12 ± 0,04* 1,21 ± 0,05* 

ЛПНЩ 

(ммоль/л)  

2,13±0,15 3,50 ± 0,21* 3,02 ± 0,23*• 

Тригліцериди 

(ммоль/л)  

1,38±0,10 2,44 ± 0,18* 2,04 ± 0,12*• 

Сечова кислота, 

мкмоль/л 

287,60±6,53 440,03±12,08* 385,36±10,19• 

 

Примітки:  

1. n – кількість хворих у групі 

2. * – достовірність відмінності від здорових, р<0,05 

3. • – достовірність відмінності до і після лікування, р<0,05 

 

Після 3-х місячного курсу комплексної терапії зі застосуванням інгібіторів 

SGLT2 і телмісартану у хворих ІІІС групи відзначалося посилення 

ліпідознижуючого ефекту зі зменшенням вмісту загального холестерину в крові 

на 23,31% (р<0,05), ЛПНЩ – на 21,43% (р<0,05), ТГ – на 19,56% (р<0,05), з 

тенденцією до збільшення вмісту ЛПВЩ – на 16,36% (р>0,05) (табл. 4.17), що 
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перевищувало ефект у попередніх групах. Отримані результати можна пояснити, 

на нашу думку, поєднанням додаткового ліпідознижувального ефекту інгібіторів 

SGLT2 і плейотропним ефектом телмісартану, що важливо за поєднаної патології. 

 

Таблиця 4.17 

Динаміка показників ліпідного спектру крові у хворих на артеріальну 

гіпертензією та цукровий діабет 2-го типу під впливом дапагліфлозину і 

телмісартану в комплексній терапії, M±m 

 

Показники 

 

Здорові,   

n=20 

Хворі ІІІС групи, n=25 

До лікування 

 

Після лікування 

ЗХ (ммоль/л)  4,42±0,22 7,12 ± 0,35* 5,46 ± 0,22*• 

ЛПВЩ (ммоль/л)  1,65±0,13 1,10 ± 0,05* 1,28 ± 0,06*• 

ЛПНЩ (ммоль/л)  2,13±0,15 3,64 ± 0,25* 2,86 ± 0,22*• 

Тригліцериди (ммоль/л)  1,38±0,10 2,51± 0,20* 1,89± 0,14*• 

Сечова кислота, мкмоль/л 287,60±6,53 451,10±13,25* 350,28±8,91• 

 

Примітки:  

1. n – кількість хворих у групі 

2. * – достовірність відмінності від здорових, р<0,05 

3. • – достовірність відмінності до і після лікування, р<0,05 

 

Після проведеного 3-х місячного курсу лікування зі застосуванням 

інгібіторів SGLT2 в комплексній терапії відзначалося зменшення вмісту сечової 

кислоти в крові обстежених хворих на АГ на тлі ЦД 2-го типу, чого не виявлено у 

групі порівняння (рис. 4.3). Зокрема, вміст сечової кислоти у крові хворих ІІІВ 

групи зменшився на 12,42% (р<0,05) до (385,36±10,19) мкмоль/л порівняно з 

(440,03±12,08) у вихідному стані, проте все ж не досягнув рівня у здорових – 

(287,60±6,53) мкмоль/л (р<0,05), що, на нашу думку, обгрунтовує доцільність 

продовження прийому дапагліфлозину в комплексній терапії.  
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Під впливом поєднаного застосування інгібіторів SGLT2 і телмісартану в 

комплексній терапії вміст сечової кислоти у крові хворих ІІІС групи зменшився 

на 22,34% (р<0,05) до (350,28±8,91) мкмоль/л порівняно з (451,10±13,25) мкмоль/л 

у вихідному стані, що, на нашу думку, патогенетично обгрунтовує доцільність 

застосування запропонованої терапії у хворих на АГ на тлі ЦД 2-го типу за 

наявності безсимптомної гіперурикемії. 

 

 

 

Рис. 4.3 Динаміка показників вмісту сечової кислоти в крові хворих на 

артеріальну гіпертензію та цукровий діабет 2-го типу під впливом терапії 

Примітки:  

1. Ряд 1 – до лікування, Ряд 2 – після лікування 

2. 1 – здорові, 2 – ІІІА група,  3 – ІІІВ група,  4 – ІІІС група 

3. * – достовірність відмінності від здорових, р<0,05 

4. • – достовірність відмінності до і після лікування, р<0,05 

5.  – достовірність відмінності показників у ІІІС і ІІІА групах після 

лікування, р<0,05 

6.  – достовірність відмінності показників у ІІІС і ІІІВ групах після 

лікування, р<0,05. 

1                                         2                  3                   4 

*• * 

*• 

мкмоль/л 
* * * 
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Встановлено, що у хворих групи порівняння вміст сечової кислоти у крові 

вірогідно не змінився і складав (429,13±12.86) мкмоль/л порівняно з 

(437,76±11,20) мкмоль/л у вихідному стані (р>0,05) та на 49,21% перевищував 

такий показник у здорових (р<0,05). Після 3-х місячного курсу лікування вміст 

сечової кислоти у крові хворих ІІ групи був нижчим порівняно з таким у хворих І 

групи на 20,30% (р<0,05). Враховуючи результати 5-річного проспективного 

дослідження про те, що вихідна гіперурикемія визначає темпи прогресування 

гіпертензивного ураження нирок [1], можна пояснити позитивну динаміку 

показників функціонального стану нирок поряд зі зменшенням вмісту сечової 

кислоти в крові. 

Виявлено, що застосування дапагліфлозину і телмісартану в комплексній 

терапії супроводжувалося зменшенням вираженості кореляцій між сечовою 

кислотою і рівнем САТ з (r=+0,65, р<0,05) до (r=+0,34, р<0,05); показником 

HbA1C – з (r=+0,71, р<0,05) до (r=+0,22, р>0,05) і рівнем альбумінурії – з (r=+0,45, 

р<0,05) до (r=+0,19, р>0,05).  Такі результатаи вказують, на нашу думку, на 

зменшення негативного впливу субклінічної гіперурикемії перебіг поєднаної 

патології.  

За результатами проведеного дослідження встановлено, що застосування 

препарату нового класу – інгібіторів SGLT2 дапагліфлозину, особливо в 

поєднанні з телмісартаном, в комплексній терапії хворих на АГ в поєднанні з ЦД 

2-го типу сприяло зменшенню субклінічного запалення, що було незначним у 

контрольній групі (табл. 4.18). Зокрема, у хворих ІІІА групи після курсу базової 

терапії вміст в крові вч-СРП зменшився незначно – на 18,09 % (р<0,05), і 

перевищував такий показник у здорових – (0,78±0,04) мг/л – у 13,12 раза (р<0,05). 

Вміст у крові ФНП-α у цієї когорти пацієнтів мав лише тенденцію до зменшення – 

на 6,79 % р>0,05) і перевищував такий показник у здорових – (20,291,26) пг/мл – 

у 2,81 раза (р<0,05). На нашу думку, збереження субклінічного запалення у 

пацієнтів з такою коморбідною патологію може сприяти прогресуванню як АГ, 

так і ЦД 2-го типу, а аткою – ураження нирок. 
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Таблиця 4.18 

Динаміка показників субклінічного запалення у хворих на артеріальну 

гіпертензією та цукровий діабет 2-го типу під впливом дапагліфлозину і 

телмісартану в комплексній терапії, M±m 

 

 

Показники 

вч-СРП, мг/л ФНП-α, пг/мл 

До  

лікування 

Після 

лікування 

До 

лікування 

Після 

лікування 

Хворі ІІІА  

групи, n=25 
12,49 ± 0,65* 

 

10,23± 0,59*• 

 

61,243,60* 57,083,26* 

 

Хворі ІІІB 

групи, n=20 

13,16 ± 0,72* 
8,53±0,60*• 

64,153,75* 48,252,71*• 

Хворі ІІІС  

групи, n=25 

13,84 ± 0,89* 
6,3±0,55*• 

67,053,83* 39,522,36*• 

Здорові, n=20 4,62±0,25 - 20,291,26 - 

 

Примітки:  

n – кількість хворих у групі 

* – достовірність відмінності від здорових, р<0,05 

• – достовірність відмінності до і після лікування, р<0,05 

 – достовірність відмінності показників у ІІІС і ІІІА групах, р<0,05 

 – достовірність відмінності показників у ІІІС і ІІІВ групах, р<0,05 

 

У хворих ІІІВ групи після курсу застосування дапагліфлозину в складі 

комплексної терапії сприяло зменшенню показників вмісту вч-СРП в крові в 1,54 

раза (р<0,05) та вмісту ФНП-α – у 1,33 раза (р<0,05), що свідчить про зниження 

активності у них субклінічного запального процесу. Встановлено, що рівень вч-

СРП в крові хворих ІІІВ групи після 3-х місяців терапії був меншим за такий у 

хворих ІІІА групи на 16,62% (р<0,05); рівень ФНП-α – на 15,47% відповідно 

(р<0,05), що підтверджує позитивний ефект комплексної терапії з інгібітором 

SGLT2. 
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У хворих ІІІС групи після 3-місячного курсу поєднаного застосування 

дапагліфлозину і телмісартану в комплексній терапії відзначалося помірне 

посилення протизапального ефекту порівняно з ІІІА групою зі зменшенням 

показників вмісту вч-СРП в крові в 2,19 раза (р<0,05) та вмісту ФНП-α – у 1,70 

раза (р<0,05).  

Встановлено, що рівень вч-СРП в крові хворих ІІІС групи після 3-х місяців 

терапії був меншим за такий у хворих ІІІА групи на 38,32% (р<0,05), за такий у 

хворих ІІІВ групи – на 26,03% (р<0,05). За аналізом результатів досліджень  

рівень ФНП-α в крові хворих ІІІС групи після 3-х місяців терапії був меншим за 

такий у хворих ІІІА групи – на 18,09 (р<0,05), за такий у хворих ІІІВ групи – на 

30,76% (р<0,05). Враховуючи доведений прозапальний ефект ФНП-α, зниження 

його рівня під впливом такої комплексної терапії може сприяти зменшенню 

прогресування захворювання, у тому числі – ураження нирок. Проте, показники 

системного субклінічного запалення після курсу терапії все ж перевищували такі 

у здорових, що вказує на доцільність тривалого застосування запропонованої 

комплексної терапії. 

Отже, за результатами проведеного дослідження встановлено, що 

застосування препарату нового класу препаратів - інгібіторів SGLT2, особливо в 

поєднанні з телмісартаном, в комплексній терапії хворих на АГ на тлі ЦД 2-го 

типу впродовж 3-х місяців сприяло зменшенню дисліпідемії крові зі зниженнм 

рівня загального холестерину, ЛПНЩ і тригліцеридів, що супроводжувалося 

зменшенням субклінічного запалення зі зменшенням у крові вмісту вч-СРП та 

ФНП-α. Застосування запропонованої комплексної терапії сприяло зниженню 

рівня сечової кислоти в крові за наявності асимптомної гіперурикемії зі 

зменшенням вираженості кореляцій між сечовою кислотою і рівнем САТ; між 

сечовою кислотою і показником HbA1C, між сечовою кислотою і рівнем 

альбумінурії, що вказує на зменшення негативного впливу сечової кислоти на 

перебіг поєднаної патології.   
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 4.4 Вплив комплексної терапії на показники сполучнотканинного 

фактора росту і N-термінального мозкового натрійуретічного пептиду у 

хворих на артеріальну гіпертензію і цукровий діабет 2-го типу з урахуванням 

функціонального стану нирок 

  

Аналіз результатів дослідження дозволив виявити, що вміст в крові СТФР у 

обстежених пацієнтів з АГ в поєднанні з ЦД 2-го типу ІІІА групи після курсу 

лікування залишався високим порівняно з вихідним станом і складав (343,25± 

13,27) пмоль/л (р>0,05), (табл. 4.19), що може вказувати на розвиток фіброзних 

процесів і може мати важливе діагностичне значення щодо прогнозування 

несприятливого перебігу поєднаних захворювань, у тому числі виявленої у них 

нефропатії змішаного ґенезу. 

У пацієнтів ІІІВ групи додаткове застосування дапагліфлозину на тлі 

базової терапії супроводжувалося тенденцією до зменшення вмісту в крові СТФР 

– на 5,13% (р>0,05). Встановлено, що у хворих ІІІС групи поєднане застосування 

дапагліфлозину і телмісартану в комплексній терапії супроводжувалося 

зменшенням вмісту в крові СТФР – на 17,86% порівняно з вихідним станом 

(р<0,05). 

Після 3-хмісячного курсу комплексної терапії вміст СТФР в крові хворих 

ІІІС групи був нижчим за відповідний показник у пацієнтів ІІІВ групи – на 12,64% 

(р<0,05), за відповідний показник у пацієнтів ІІІА групи – на 17,51% (р<0,05), 

(рис. 4.4). Отримані результати, на нашу думку, вказують на антифібротичний 

ефект запропонованої терапії з поєднаним застосуванням дапагліфлозину і 

телмісартану на тлі статинотерапії у хворих на АГ на тлі ЦД 2-го типу. Проте, 

показник СТФР в крові хворих ІІІС групи після 3-х місячного курсу лікування все 

ж перевищував такий у здорових – у 4,40 раза (р<0,05), що обґрунтовує 

доцільність тривалого застосування запропонованої терапії. Встановлено, що 

вміст в крові NT-proBNP у обстежених пацієнтів з АГ в поєднанні з ЦД 2-го типу 

ІІІА групи після курсу лікування залишався високим і складав (487,58 ± 14,90) 

пмоль/л, що було меншим порівняно з вихідним станом на 5,99% (р>0,05), (рис. 
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4.5), і свідчить про подальшу загрозу розвитку і прогресування ХСН у цієї 

когорти хворих. 

 

Таблиця 4.19 

Динаміка показників сполучнотканинного фактора росту і N-

термінального мозкового натрійуретичного пептиду у хворих на артеріальну 

гіпертензією та цукровий діабет 2-го типу під впливом дапагліфлозину і 

телмісартану в комплексній терапії, M±m 

 

 

Показники 

СТФР,  NT-proBNP, пмоль/л 

До  

лікування 

Після 

лікування 

До 

лікування 

Після 

лікування 

Хворі ІІІА  

групи, n=25 

335,45± 

12,50* 

343,25± 

13,27* 

515,48 ± 

15,37* 

487,56 ±  

7,94* 

Хворі ІІІB 

групи, n=20 

341,62± 

13,52* 

324,08± 

12,90* 

522,91 ± 

17,05* 

437,10 ± 

7,26*• 

Хворі ІІІС  

групи, n=25 

344,70± 

14,22* 

283,12± 

10,73*• 

530,26 ± 

17,29* 

393,28 ± 

6,50*• 

Здорові, n=20 64,25±1,70  198,53±8,16  

 

Примітки:  

1. n – кількість хворих у групі 

2. * – достовірність відмінності від здорових, р<0,05 

3. • – достовірність відмінності до і після лікування, р<0,05 

4.  – достовірність відмінності показників у ІІІС і ІІІА групах, р<0,05 

5.  – достовірність відмінності показників у ІІІС і ІІІВ групах, р<0,05 

 

У пацієнтів ІІІВ групи відзначалося зменшення вмісту в крові NT-proBNP  

на 16,41% (р>0,05), що вказує на позитивний вплив інгібітора системи натрій-

глюкозного котранспортера 2 дапагліфлозину на стан серця у обстежених хворих 

з поєднаною патологією. 
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Box Plot of multiple variables

Spreadsheet3 4v*25c

Median; Box: 25%-75%; Whisker: Non-Outlier Range
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Рис. 4.4 Порівняльна характеристика вмісту сполучнотканинного фактора 

росту у хворих на артеріальну гіпертензією та цукровий діабет 2-го типу після 

терапії з дапагліфлозином і телмісартаном 

Примітки:  

1. * – достовірність відмінності від здорових, р<0,05 

2.  – достовірність відмінності показників у ІІІС і ІІІА групах після 

лікування, р<0,05 

3.  – достовірність відмінності показників у ІІІС і ІІІВ групах після 

лікування, р<0,05 

 

Встановлено, що у хворих ІІІС групи поєднане застосування 

дапагліфлозину і телмісартану в комплексній терапії супроводжувалося 

подальшим зменшенням вмісту в крові NT-proBNP – на 25,83% порівняно з 

вихідним станом (р<0,05), причому цей показник був меншим за такий в ІІІА 

групі на 10,35% (р<0,05) і за такий в ІІІВ групі – на 19,34% (р<0,05). 

* 

* 
* 

пмоль/л 
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Box Plot of multiple variables

Spreadsheet5 4v*40c

Median; Box: 25%-75%; Whisker: Non-Outlier Range
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Рис. 4.5 Порівняльна характеристика вмісту N-термінального мозкового 

натрійуретичного пептиду у хворих на артеріальну гіпертензією та цукровий 

діабет 2-го типу після 3-хмісячної комплексної терапії з дапагліфлозином і 

телмісартаном 

Примітки:  

4. * – достовірність відмінності від здорових, р<0,05 

5.  – достовірність відмінності показників у ІІІС і ІІІА групах після 

лікування, р<0,05 

6.  – достовірність відмінності показників у ІІІС і ІІІВ групах після 

лікування, р<0,05 

 

Позитивним, на наш погляд, є також те, що кореляція між вмістом СТФР і 

NT-proBNP в крові у групі хворих ІІІС зменшилася з (r=+0,72; p<0,05) до (r=+0,44; 

p<0,05), що може вказувати на зменшення прогресування ХСН у взаємозв’язку з 

* 

* 

* 

пмоль/л 
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пригніченням процесів фіброгенезу у хворих на АГ та ЦД 2-го типу під впливом 

запропонованої комплексної терапії. Важливим є також зменшення кореляції між 

показником СТФР і ШКФ у групі хворих ІІІС з (r=+0,56; p<0,05) до (r=+0,43; 

p<0,05), що може вказувати на зменшення прогресування ХХН у хворих на АГ та 

ЦД 2-го типу під впливом запропонованої комплексної терапії. Проте, показник 

NT-proBNP в крові хворих ІІІС групи після 3-х місячного курсу лікування все ж 

перевищував такий показник у здорових – у 2,27 раза (р<0,05), що обґрунтовує 

доцільність тривалого застосування запропонованої терапії. 

 

Резюме до розділу 4 

 

За результатами дослідження встановлено, що застосування дапагліфлозину 

з телмісартаном у комплексній терапії хворих на АГ на тлі ЦД 2-го типу 

впродовж трьох місяців сприяє підвищенню ефективності терапії за 

антигіпертензивним, гіпоглікемічним ефектом, зменшенню рівня загального 

холестерину, ЛПНЩ і тригліцеридів та субклінічного запалення за зниженням 

рівня в крові вч-СРП та ФНП-α. Це супроводжується поліпшенням функції нирок 

за зменшенням альбумінурії, вмісту NGAL у сечі і збільшенням ШКФ; 

пригніченням фіброзних процесів за зменшенням вмісту СТФР і розвитку ХСН за 

зменшенням вмісту NT-proBNP у крові. Після курсу терапії зменшилися кореляції 

між показником вмісту СТФР і NT-proBNP в крові, між CTGF і ШКФ, що 

свідчить про зменшення прогресування ХСН та ХХН у взаємозв’язку з 

пригніченням процесів фіброгенезу у хворих на АГ та ЦД 2-го типу.  

 

Матеріали розділу опубліковані в таких наукових працях: 

1. Virstyuk NH, Ikwuka AО, Losyuk LV, Kobrynska ОYa, Markiv HD 

(2017) Dapagliflozin utility in patients with diabetes mellitus type 2 and essential 

hypertensive disease. Актуальнi проблеми сучасної медицини 4 (60), 1: 76-79 [254] 

2. Вiрстюк НГ, Iквука АО, Дiдушко OM (2018) Вплив дапаглiфлозину на 

рiвень сечової кислоти за наявностi асимптомної гiперурикемiї у хворих на 



 136 

цукровий дiабет 2 типу на тлi артерiальної гiпертезiї. Art of Medicine 1(5): 21-26 

[210] 

3. Virstyuk NH, Ikwuka AO (2018) Dapagliflozin influence on the clinical 

course of diabetes mellitus type 2 and essential hypertension in patients. Recent 

Advances in Environmental Science from the Euro-Mediterranean and Surrounding 

Regions/Springer International Publishing AG 2018: 2007–2008 [253] 

Doi: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-70548-4_582  

4. Ikwuka AO (2018) Clinical dynamics in patients with diabetes mellitus 

type 2 and concomitant essential hypertensive disease treated with dapagliflozin. 

Journal of the 22nd International Medical Congress of Students and Young Scientists 

(Ternopil State Medical University, Ukraine, April 23- 25, 2018). Ternopil: 32 [156] 

5. Ikwuka AO (2017) Effectiveness of dapagliflozin in patients with diabetes 

mellitus type 2 and essential hypertension. Book of abstracts of the 7th International 

Students’ Scientific Conference of Young Medical Researchers (Wroclaw Medical 

University, Poland, April 6 - 8, 2017). Wroclaw: 102 [158] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-70548-4_582


 137 

РОЗДІЛ 5 

АНАЛІЗ І УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

Aртеріальна гіпертензія (АГ) у структурі загальної захворюваності 

та смертності займає одне з провідних місць. На АГ хворіє біля 25% дорослого 

населення світу, глобальна ураженість населення АГ у світі, за прогнозами, 

у 2025 р. зросте до 1,5 млрд осіб. 7,6 млн випадків передчасних смертей (близько 

13,5% загальної кількості), За статистичними аналізами встановлено, що 

внаслідок підвищеного АТ розвиваються 54% інсультів і 47% подій, зумовлених 

ішемічною хворобою серця [3, 32, 64, 68]. 

Цукровий діабет (ЦД) – це хвороба, що належить до значущих медико-

соціальних проблем і визначена пріоритетом для національних систем охорони 

здоров’я в усьому світі [85, 86]. Нині у світі понад 300 мільйонів хворих на діабет. 

За прогнозами, у 2035 році ця цифра сягне майже 600 мільйонів. В Україні 

налічується 1 мільйон 380 тисяч хворих на ЦДбет. Саме на підставі цих даних та 

швидкості поширюваності ЦД ООН назвала цю хворобу неінфекційною 

пандемією XXІ століття [55, 87, 138]. 

Доведено, що АГ є основним фактором ризику розвитку серцево-судинних 

ускладнень у хворих на ЦД 2-го типу, підвищуючи частоту розвитку ішемічної 

хвороби серця, інсульту, ретинопатії та нефросклерозу. Зокрема, поєднання АГ та 

ЦД підвищує ризик серцевих та цереброваскулярних ускладнень у середньому в 

5-6 разів, порівняно з хворими на АГ без ЦД. Поширеність АГ серед хворих на 

ЦД майже вдвічі більша, ніж у людей без ЦД. При цьому за наявності ЦД 

проявляються такі фактори ризику серцево-судинних ускладнень, як центральне 

ожиріння, дисліпідемія, мікроальбумінурія, ознаки системного запалення, 

порушення коагуляційних властивостей крові [70]. 

Прямі економічні витрати на лікування ЦД складають близько 8% усього 

бюджету охорони здоров'я, з них 80% йдуть на лікування ускладнень (близько 

34% усіх випадків) [44, 55, 88]. Діабетична нефропатія (ДН) – специфічне 

захворювання нирок на тлі ЦД, яке характеризується розвитком вузликового або 
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дифузного гломерулосклерозу, що призводить до хронічної ниркової 

недостатності [23, 38, 244]. Частота діабетичної нефропатії коливається від 6 до 

40% і більше, залежить від тривалості захворювання, адекватності лікування, 

ступення компенсації захворювання [87]. Поширеність альбумінурії у хворих 

з цукровим діабетом сягає 30–40 % [55]. 

На теперішній час гіперурикемія розглядається як незалежний предиктор 

розвитку і прогресування ХХН [24,105, 167, 180, 219, 250, 260, 267]. За 

результатами 5-річного проспективного дослідження вихідна гіперурикемія 

визначала темпи прогресування гіпертензивного ураження нирок [52, 131, 177].   

Результати клінічних та експериментальних досліджень підтверджують, що 

АГ і ЦД 2 типу в багатьох випадках мають спільні патогенетичні механізми [2, 29, 

68, 69]. Тому актуальним залишається продовження вивчення нових ланок 

патогенезу і діагностичних маркерів раннього виявлення нефропатії за поєднання 

цих захворювань [84]. 

Метою лікування хворих на АГ є максимальне зниження ризику розвитку 

серцево-судинних ускладнень. Відповідно до сучасних рекомендацій, лікуванню 

підлягають усі фактори ризику, що коригуються, супутні захворювання, такі як 

ЦД, серцева недостатність, ХХН, ішемічна хвороба серця та інші, а також 

підвищений АТ [69, 123]. Лікування ДН можливе за умов корекції гіперглікемії, 

АТ і гіперактивності симпатичної нервової системи, дисліпідемії та проведення 

симптоматичних призначень [3, 69, 81, 83]. 

Метою дослідження було підвищення ефективності лікування хворих на 

артеріальну гіпертензію у поєднанні з цукровим діабетом 2-го типу на основі 

вивчення клініко-патогенетичних особливостей ураження нирок і обґрунтування 

диференційованих підходів до лікування із застосуванням статинів, антагоністів 

рецепторів А2Т1 та інгібіторів системи натрій-глюкозного котранспортера 2. 

Завдання дослідження:  

1. Вивчити клінічні особливості артеріальної гіпертензії та цукрового 

діабету 2-го типу за поєднаної патології. 
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2. Визначити особливості ураження нирок хворих на артеріальну 

гіпертензію в поєднанні з цукровим діабетом 2-го типу. 

3. Дослідити зміни показників ліпідограми та субклінічного запалення: 

високочутливого С-реактивного протеїну, фактора некрозу пухлин альфа у 

хворих на артеріальну гіпертензію і цукровий діабет 2-го типу з урахуванням 

функціонального стану нирок. 

4. Оцінити вплив субклінічної гіперурикемії на перебіг артеріальної 

гіпертензії та цукрового діабету 2-го типу з урахуванням функціонального стану 

нирок. 

5. Вивчити зміни показників сполучнотканинного фактора росту і N-

термінального мозкового натрійуретичного пептиду у хворих на артеріальну 

гіпертензію і цукровий діабет 2-го типу з урахуванням функціонального стану 

нирок. 

6. Оцінити ефективність комплексної терапії хворих на артеріальну 

гіпертензію в поєднанні з цукровим діабетом 2-го типу з застосуванням 

антагоністів рецепторів ангіотензину ІІ 1-го типу та інгібіторів системи натрій-

глюкозного котранспортера 2 (SGLT2). 

7. Розробити диференційовані підходи до лікування хворих на 

артеріальну гіпертензію в поєднанні з цукровим діабетом 2-го типу з 

застосуванням антагоністів рецепторів ангіотензину ІІ 1-го типу та інгібіторів 

SGLT2 зі врахуванням функціонального стану нирок. 

Дисертаційна робота виконувалась на клінічній базі кафедри внутрішньої 

медицини стоматологічного факультету ДВНЗ «Івано-Франківський національний 

медичний університет», в терапевтичному відділенні №1 Івано-Франківської 

центральної міської клінічної лікарні. 

У дослідження було включено 120 хворих, віком 45-69 років, середній вік 

складав (58,2±5,7) років, 51 чоловік і 69 жінок. 

На І етапі обстежені хворі були розділені на 3 групи: І група включала 25 

хворих на медикаментозно компенсовану есенціальну АГ, ІІ стадії, 1-2 ступеня; ІІ 

група – 25 хворих на субкомпенсований ЦД 2-го типу (HbA1C – від 7,0 до 11,0%); 
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ІІІ група – 70 хворих на медикаментозно компенсовану есенціальну АГ, ІІ стадії, 

1-2 ступеня в поєднанні з субкомпенсований ЦД 2-го типу. Контрольну групу 

склали 20 здорових донорів, 8 (40,0%) чоловіків і 12 (60,0%) жінок, віком 

(54,7±4,9) років. Групи обстежених були співставними за віком, статтю, індексом 

маси тіла, тривалістю АГ і ЦД 2 типу.  

Проводили наступні методи дослідження: загальноклінічні; 

антропометричні; інструментальні (ЕКГ, ЕхоКГ, УЗД); біохімічні (вміст у крові 

сечовини, креатиніну, білірубіну, загального білка, холестерину, тригліцеридів, 

ЛПВЩ з розрахунком ЛПНЩ, активність АсАТ, АлАТ, лужної фосфатази; вміст 

альбуміну і креатитіну в сечі з визначенням ШКФ за формулою CKD-EPI (Chronic 

Kidney Disease Epidemiology Collaboration); імуноферментні (вміст вч-СРП, ФНП-

α, NT-proBNP, СТФР в сироватці крові та ліпокаїну (NGAL) в сечі) та 

статистичні. 

Верифікацію діагнозів проводили відповідно до наказу МОЗ України № 384 

від 24.05.2012 «Про затвердження та впровадження медико-технологічних 

документів зі стандартизації медичної допомоги при артеріальній гіпертензії», 

“Оновленої та адаптованої клінічної настанови, заснованої на доказах 

«Артеріальна гіпертензія»” (2015) [53, 66, 89]; Рекомендацій Європейського 

товариства артеріальної гіпертензії та Європейського товариства кардіологів 

(ESH/ESC, 2013) [193], наказу МОЗ України № 564 від 13.06.2016 “Уніфікований 

клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної 

(високоспеціалізованої) медичної допомоги «Профілактика серцево-судинних 

захворювань»” [36], наказу МОЗ України №1118 від 21.12.2012 "Про 

затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі 

стандартизації медичної допомоги при цукровому діабеті 2 типу", “Адаптованої 

клінічної настанови, заснованої на доказах «Цукровий діабет 2 типу»”, Протоколу 

Американської асоціації клінічних ендокринологів і Американського коледжу 

ендокринології (2015) [1, 92, 152] та консультаційних висновків кардіолога й 

ендокринолога. 



 141 

Оцінку функції нирок при поєднаній патології, як додаткового фактору 

ризику перебігу АГ в поєднанні з ЦД 2-го типу, проводили згідно наказів МОЗ 

України [1, 53, 66, 89, 92] та нормативних документів міжнародних медичних 

асоціацій [152, 193]. 

Тривалість АГ у хворих І групи реєструвалася від 6 до 15 років і в 

середньому рівнялась (8,27±5,46) років; У хворих ІІI групи – від 5 до 16 років і в 

середньому рівнялась (9,05±6,58) років. Слід зазначити, що у всіх обстежених 

пацієнтів ІІІ групи за поєднаної патології згідно медичної документації спочатку 

була зареєстрована АГ, і через декілька років – ЦД 2-го типу. 

Тривалість ЦД 2-го типу у хворих ІІ групи складала від 2 до 10 років і в 

середньому рівнялась (5,14±3,29) років; у хворих ІІІ групи – від 3 до 11 років і в 

середньому рівнялась (6,28±3,52) років. 

Встановлено, що серед пацієнтів ІІІ групи ожиріння спостерігалося частіше 

порівняно з іншими групами – у 34 (48,57%) осіб, тоді як серед обстежених І і ІІ 

груп – у 7 (28,0%) і 8 (32,0%) осіб відповідно, причому збільшувалася частка осіб 

з ожирінням ІІ ступеня до 21,43%, яке відзначалося в обстежених І і ІІ груп по 

8,0% випадків. 

Клінічні прояви АГ були виражені більшим чином у хворих на есенціальну 

АГ І групи і особливо, у хворих на есенціальну АГ в поєднанні з ЦД 2-го типу ІІІ 

групи. Зокрема, показник САТ у хворих ІІІ групи перевищував такий показник у 

здорових на 29,49% (р<0,05), у хворих І групи – на 10,45% (р<0,05), у хворих ІІ 

групи – на 19,89% (р<0,05). Показник ДАТ у хворих ІІІ групи перевищував такий 

показник у здорових на 22,19% (р<0,05), у хворих ІІ групи – на 14,79% (р<0,05), 

порівняно з хворими І групи відзначалася тенденція до його збільшення (р>0,05). 

Наявність гіпертрофії лівого шлуночка за ЕКГ-дослідженням мала місце у 

84,0% випадків серед хворих на АГ, 36,0% випадків – серед хворих на ЦД 2-го 

типу і 92,86% – серед хворих з поєднаною патологією.  

За результатами ЕхоКГ у пацієнтів усіх груп відзначалася зміна як 

об’ємних, так і метричних характеристик міокарда, що було більш вираженим в 

осіб ІІІ групи за наявності АГ в поєднанні з ЦД 2-го типу. Зокрема, показник КДО 
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у обстежених ІІІ групи переважав такий у здорових на 47,36% (р<0,05), в осіб з 

АГ І групи – на 12,11% (р<0,05), в осіб з ЦД 2-го типу ІІ групи – на 36,89% 

(р<0,05); показник КСО – на 57,43, 26,83, 50,63% відповідно (р<0,05). Показник 

КДР у обстежених ІІІ групи переважав такий у здорових – на 22,38% (р<0,05), в 

осіб І групи на 10,78% (р<0,05), ІІ групи – на 8,36% (р<0,05); показник КСО – на 

57,43, 26,83, 13,21% відповідно (р<0,05). 

Встановлено, що показник іММЛШ був найбільшим в осіб ІІІ групи і 

перевищував такий у здорових на 64,04% (р<0,05), в осіб І групи на 11,17% 

(р<0,05), ІІ групи – на 38,49% (р<0,05). У хворих на АГ І і ІІІ груп виявлено прямі 

кореляції між величиною САТ та іММЛШ (r=+0,56; r=+0,61 відповідно p<0,05) і 

менш виражені – між величиною ДАТ та іММЛШ (r=+0,19; r=+0,22 p>0,05).  

Встановлено, що більш виражене збільшення розмірів та об’ємів ЛШ (КДО, 

КСО, КСР, КДР, ЛП) у хворих ІІІ групи супроводжувалося зниженням 

скоротливої здатності міокарда за показником фракції викиду (ФВ), (р<0,05).  

Cтан діастолічної функції лівого шлуночка залежав від наявності поєднаної 

патології. Зокрема, співвідношення Е/А у хворих І групи було зменшеним на 

25,0 % (p<0,05), ІІ – на 10,15 % (p<0,05), ІІІ – на 35,15% (p<0,05). Виявлено 

уповільнення раннього діастолічного наповнення у пацієнтів І, ІІ і ІІІ груп за 

збільшенням показника DT було на 51,03%, 29,52% і 59,82% відповідно (p<0,05). 

Отримані нами результати [162] доповнюють відомості інших авторів щодо 

змін внутрішньосерцевої гемодинаміки як при АГ, так і при ЦД 2-го типу, і 

особливо – за поєднання цих захворювань [28, 37, 50, 51, 72, 232]. 

За результатами ЕхоКГ серед обстежених хворих І групи діастолічну 

дисфункцію ЛШ діагностовано у 11 (84,0%) пацієнтів, змішану – у 4 (16,0%); у 

хворих ІІ групи – у 8 (32,0%) і 17 (68,0%); у хворих ІІІ групи діастолічну 

дисфункцію ЛШ діагностовано у 27 (38,57%) пацієнтів, змішану – у 43 (61,43%). 

Тобто, приєднання до АГ ЦД 2-го типу сприяло збільшенню частки осіб із 

дисфункцією міокарда змішаного характеру. Нормальну геометрію міокарда 

виявлено у 5 (16,0%) хворих І групи, 10 (40,0%) хворих ІІ групи і 8 (11,42%) 

хворих ІІІ групи; концентричну ГЛШ – у 18 (72,0%), 14 (56,0%) і 33 (47,14%) 
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хворих відповідно; ексцентричну – у 1 (4,0%) пацієнта ІІ групи і 3 (4,29%) ІІІ 

групи; концентричне ремоделювання – у 2 (8,0%) і 26 (37,14%) пацієнтів І і ІІІ 

груп відповідно. 

За ступенем ХСН досліджувані хворі розподілені наступним чином: у І 

групі пацієнтів з АГ було діагностовано І стадію ХСН ФК ІІ за NYHA в 14 

(56,0%) хворих, ІІА стадію ХСН ФК ІІІ за NYHA – у 11 (44,0%) хворих; у ІІ групі 

пацієнтів з ЦД 2-го типу було діагностовано І стадію ХСН ФК ІІ за NYHA у 12 

(48,0%) хворих, ІІА стадію ХСН ФК ІІІ за NYHA – у 13 (52,0%) хворих; у ІІІ групі 

пацієнтів з АГ в поєднанні з ЦД 2-го типу було діагностовано І стадію ХСН ФК ІІ 

за NYHA у 12 (17,14%) хворих, ІІА стадію ХСН ФК ІІІ за NYHA – у 58 (82,86%) 

хворих. Отже, наявність поєднання АГ та ЦД 2-го типу мало взаємообтяжуючий 

вплив щодо розвитку і прогресування ХСН в остежених хворих. 

Отже, клінічні прояви АГ та ХСН, показники САТ і ДАТ, 

електрокардіографічні зміни у вигляді синусової аритмії, синусової тахікадії, 

синусової брадикардії, атріо-вентирулярної блокади І ступеня були більш 

вираженими за поєднання АГ та ЦД 2-го типу, що супроводжувалося зміною як 

об’ємних, так і метричних характеристик міокарда зі збільшенням частки 

змішаної дисфункції ЛШ і числа пацієнтів з ХСН ФК ІІІ за NYHA. 

Клінічні прояви ЦД 2-го типу були більш виражені за поєднання з АГ. 

Зокрема, полідипсія відзначалася у хворих ІІІ групи на 18,29% частіше порівняно 

з хворими І групи, поліфагія – на 18,0%, поліурія – на 17,43%, полакіурія – на 

24,0%, свербіж шкіри – на 8,54%, оніміння кінцівок – на 6,57%,  загальна 

слабкість – на 18,57 %. 

За результатами лабораторного обстеження гіперглікемія була більшою за 

наявності поєднаної патології [9, 12, 163]. Зокрема, показник глікемії натще у 

хворих на АГ в поєднанні з ЦД 2-го типу ІІІ групи був вищим порівняно з 

показником обстежених ІІ групи на 11,58% (р<0,05) та перевищував показник у 

здорових у 2,17 раза, у хворих ІІ групи – у 1,97 раза (р<0,05). Показник HbA1C у 

хворих на АГ в поєднанні з ЦД 2-го типу ІІІ групи був вищим порівняно з 

показником обстежених ІІ групи на 14,99% (р<0,05) та перевищував показник у 
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здорових у 1,93 раза і у хворих ІІ групи – у 1,86 раза (р<0,05).  Отже, отримані 

результати вказують на більш важкий перебіг ЦД 2-го типу за його поєднання з 

АГ. Враховуючи, що HbA1C викликає підвищене вивільнення  вільних радикалів, 

що змінюють мембранні властивості клітин крові, сприяють агрегації цих клітин, 

підвищенню в'язкості крові з порушенням мікроциркуляції [152, 217, 164], вищий 

його рівень за поєднання ЦД 2-го з АГ може вказувати на важчий перебіг діабету і 

загрозу розвитку ускладнень. 

За результатами статистичного опрацювання виявлено пряму кореляційну 

залежність між показником HbA1C та САТ – (r=+0,53; p<0,05),  між показником 

HbA1C та ІМТ (r=+0,59, р<0,05), що вказує взаємообтяжуючий вплив  ЦД 2-го 

типу, АГ та ожиріння. Отримані результати підтверджують, що системний 

контроль рівня  HbA1C – це шлях контролю за перебігом захворювання та 

ефективністю лікування і покращення якості життя людей з ЦД 2-го типу [16, 29]. 

Аналіз результатів проведеного дослідження дозволив виявити, що зміни з 

боку нирок спостерігалися у хворих усіх обстежуваних груп за результатами 

лабораторних обстежень і були більш вираженими у хворих ІІІ групи за 

поєднання ЦД 2 типу з ессенціальною АГ, тоді як клінічних проявів не було 

виявлено [11, 130, 161, 253 ,254]. Середній рівень екскреції альбуміну 

(альбумінурія) у хворих ІІІ групи був вищим за такий у здорових у 5,3 раза 

(р<0,05), у хворих І групи – у 2,91 (р<0,05), у хворих ІІ групи – у 1,86 раза 

(р<0,05).  

Оцінювали категорії альбумінурії в обстежених хворих: < 30 мг/ммоль (А1), 

30-299 мг/ммоль (А2), ≥ 300 мг/ммоль (А3) [1, 61, 81, 92, 152]. Серед хворих на 

АГ І групи альбумінурію категорії А1 було виявлено у 20,0% випадків, А2 – у 

32,0% випадків. Серед хворих на ЦД 2-го типу ІІ групи альбумінурія була більш 

вираженою: альбумінурію категорії А1 виявлено у 32,0% випадків, А2 – у 48,0% 

випадків. Найбільший ступінь альбумінурії виявлено у хворих на АГ в поєднанні 

з ЦД 2-го типу ІІІ групи: у обстежених пацієнтів з альбумінурію категорії А1 

виявлено у 16 (22,86%) осіб, категорії А2 – у 47 (67,14%) осіб, категорії А3 – у 7 

(10,0%) осіб.  
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В ряді досліджень встановлена пряма залежність між підвищеною 

реабсорбцією білків канальцями й синтезом ендотелінів, цитокінів і амонію, що є 

медіаторами прогресування ниркової патології. Встановлено, що деякі білки, які 

потрапляють в сечу (альбумін, трансферин заліза, ЛПНЩ й компоненти 

комплементу) можуть мати специфічний цитотоксичний ефект [107, 128, 136, 

171]. 

Найбільш зниженою ШКФ була у хворих ІІІ групи і складала (69,5 ± 3,6) 

мл/хв, що було меншим за показник у здорових на 36,06% (р<0,05), у хворих І 

групи – на 26,14% (р<0,05), у хворих ІІ групи – на 11,35% (р<0,05). 

У хворих на ЦД 2 типу за поєднання з ессенціальною АГ виявлено кореляції 

між показниками САТ і рівнем альбумінурії – (r=+0,37; p<0,05), показниками САТ 

і ШКФ – (r=-0,48; p<0,05). Також виявлено вплив альбумінурії на зниження ШКФ, 

встановлена достовірна кореляція між цими показниками (r=-0,73; p<0,05).  

Головну роль у розвитку і прогресуванні ДН відіграє нелікована чи 

недостатньо коригована гіперглікемія, що запускає ряд метаболічних порушень: 

неферментне глікозування білків та ліпідів, активацію поліолового шляху обміну 

глюкози, пряму глюкозотоксичність, пов’язану з активацією протеїнкінази С, яка 

сприяє проліферації клітин ендотелію капілярів та мезангіального матриксу 

клубочків та гіпертрофії останнього. Тривалий вплив гіперглікемії призводить до 

зниження синтезу глікозамінгліканів, що складають основу структури базальної 

мембрани клубочків і забезпечують селективну її проникливість для білків [164, 

227, 240]. 

За результатами статистичного опрацювання у хворих ІІІ групи нами 

виявлено кореляції між рівнем HbA1C та альбумінурії – (r=+0,67; p<0,05), між 

рівнем HbA1C та ШКФ – (r= - 0,62; p<0,05), що вказує на взаємозв’язок порушень 

функціонального стану нирок і вуглеводного обміну за поєднання ЦД 2 типу за 

поєднання з ессенціальною АГ. Отримані результати підтверджують висновки 

когортного дослідження, у яке були включені 4474 пацієнти з  діагнозом ЦД 2-

го типу, про те, що частота розвитку термінальної стадії діабетичної нефропатії 

прямо корелювала з рівнем глікованого гемоглобіну; за показників  глікованого 
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гемоглобіну 6,50–7,49 і ≥7,50% відзначалося 3,7-кратне і 7,4-кратне підвищення 

ризику розвитку діабетичної нефропатії [163. 164]. 

Про більш виражене ураження нирок за наявності АГ та ЦД 2-го типу в 

обстежених хворих свідчило збільшення вмісту ліпокаїну (NGAL) в сечі [11]. 

Зокрема, у хворих ІІІ групи відзначалося збільшення вмісту ліпокаїну (NGAL) в 

сечі до (30,22±1,60) нг/мл, що перевищувало такий показник у здорових у 4,13 

рази, у хворих на АГ І групи –у 2,6 рази; у хворих на ЦД 2-го типу ІІ групи –у 1,35 

рази (р<0,05). 

Виявлено позитивну кореляцію між вмістом ліпокаїну (NGAL) в сечі і 

показником альбумінурії (r=+0,62; p<0,05), та негативну – між вмістом ліпокаїну 

(NGAL) в сечі і ШКФ (r=-0,55; p<0,05), що, на нашу думку, вказує на 

несприятливий вплив NGAL на розвиток і перебіг нефропатії змішаного ґенезу у 

хворих на АГ в поєднанні з ЦД 2 типу. Відомо, що NGAL – це секреторний 

глікопротеїн з молекулярною масою 25 кДа, що є сорідненою субодиницею до 

матриксної металопротеїнази-9, володіє здатністю утворювати ковалентно 

зв’язаний гетеродимер з колагеназою V.   Ліпокаїн (NGAL)  на теперішній час 

розглядається як новий, сучасний маркер переважно тубулярного ураження нирок 

[116, 194, 210, 228, 241]. 

Окрім цього, нами було виявлено взаємозв’язок між збільшенням вмісту 

ліпокаїну (NGAL) в сечі і збільшенням іММЛШ (r=+0,39; p<0,05), що, на нашу 

думку, свідчить про діагностичне значення цього показника щодо прогнозування 

ураження міокарду і розвиток в подальшому ХСН за такої поєднаної патології. 

За результатами обстеження виявлено атерогенну спрямованість порушень 

ліпідного спектру крові в обстежених хворих на АГ в поєднанні з ЦД 2 типу. 

Зокрема, у хворих ІІІ групи вміст загального холестерину перевищував такий у 

хворих І групи на 24.09% (р<0,05), у хворих ІІ групи – на 10,66% (р<0,05). Вміст 

ТГ у хворих ІІІ групи перевищував такий показник у хворих І групи на 33,52% 

(р<0,05), у хворих ІІ групи – на 12,5% (р<0,05).  Вміст ЛПНЩ у хворих ІІІ групи 

перевищував такий показник у хворих І групи на 32.09% (р<0,05), у хворих ІІ 
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групи – на 15.31% (р<0,05). Вміст антиатерогенних ЛПВЩ був нижчим від такого 

у хворих І групи на 17.78 % (р<0,05), у хворих ІІ групи – на 9.02% (р<0,05). 

Більш виражена дисліпідемія у хворих ІІ групи може бути додатковим 

чинником ураження судинної стінки. За показниками ліпідограми у хворих ІІІ 

групи високий ризик серцево-судинних захворювань за критеріями European 

Diabetes Policy Group встановлений у 75.71% випадків, помірний – 24,29% 

випадків; тоді як у хворих І групи – у 32,0% і 68,0% відповідно, (р<0,05), у хворих 

ІІ групи – у 48,0% і 52,0% відповідно.  

За результатами дослідження виявлено прямий кореляційний взаємозв’язок 

між рівнем HbA1C і вмістом загального холестерину (r=+0,49, р<0,05); між рівнем 

HbA1C і ТГ – (r=+0,46, р<0,05), між рівнем HbA1C і ЛПНГ – (r=+0,42, р<0,05); між 

рівнем HbA1C та ЛПВГ встановлено наявність зворотнього кореляційного зв’язку 

(r=-0,57,  р<0,05), що вказує на вплив декомпенсації ЦД 2 типу на вираженість 

дисліпідемії. Отримані результати доповнюють наукову інформацію відносно 

дисліпідемії, як несприятливого чинника перебігу ЦД [106], розвитку 

ендотеліальної дисфункції і ураження нирок [57, 58, 121, 152]. 

Нами встановлені кореляції між вмістом ЛПНЩ та показником САТ – 

(r=+0,47; p<0,05), альбумінурією – (r=+0,40; p<0,05), ШКФ – (r= - 0,39; p<0,05); 

між вмістом ТГ та показником САТ – (r=+0,51; p<0,05), альбумінурією – (r=+0,43; 

p<0,05), ШКФ – (r= - 0,38; p<0,05), що вказує на вплив порушень ліпідного обміну 

не тільки на перебіг ЦД 2-го типу і АГ, але і порушення функціонального стану 

нирок за наявності поєднаної патології [9, 12, 157]. 

Аналіз проведених досліджень дозволив виявити збільшення вч-СРБ і ТНФ-

α у хворих на АГ І групи, у хворих ЦД 2 типу ІІ групи і, особливо, у хворих ІІІ 

групи за поєднання ЦД 2 типу з ессенціальною АГ. Зокрема, вміст вч-CРБ у крові 

хворих ІІІ групи перевищував такий у хворих І групи – у 2,53 рази (р<0,05), ІІ 

групи – у 1,31 рази (р<0,05); вміст ТНФ-α – у 2,26 рази і 1,41 рази відповідно 

(р<0,05), що свідчить за посилення системного імунозапального процесу за 

наявності коморбідності захворювань [11, 160]. 
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Рядом авторів встановлено роль субклінічного запалення в розвитку і 

прогресуванні серцево-судинних і метаболічних захворювань [80, 22, 142, 220, 

239]. Виявлено взаємозв‘язок збільшення вмісту ТНФ-α у крові з показниками 

САТ, вуглеводного і жирового обміну, запального процесу та ураження нирок у 

хворих на цукровий діабет 2-го типу в поєднанні з артеріальною гіпертензією, 

причому виявлені кореляції були більшими за поєднання АГ і ЦД 2 типу в 

обстежених хворих. 

Встановлено, що зміни вч-СРБ і ТНФ-α у крові пацієнтів з АГ в поєднанні з 

ЦД 2-го типу були синергічними, встановлені кореляції – однонапрямленими і 

достовірнимии, кореляція між вч-СРБ і ТНФ-α була високою (r=+0,84, р<0,05). 

Тому, на нашу думку, ці показники доповнюють один одного в діагностиці і 

визначенні ступеню субклінічного імунозапального процесу у хворих на АГ і ЦД 

2-го типу. Враховуючи отримані результати, ми вважаємо, що в клінічній 

практиці можна застосовувати один з цих показників, а при сумнівних 

результатах – обидва. 

За результатами дослідження вміст сечової кислоти в крові найвищим був у 

хворих ІІІ групи за наявності АГ і ЦД 2 типу перевищував такий показник у 

пацієнтів І групи на 10,20% (р<0,05), ІІ групи – на 15,14% (р<0,05). Асимптомна 

гіперурикемія зі збільшенням рівня сечової кислоти в крові більше 410 мкмоль/л 

відзначалася у 36,0% хворих І групи, у 24,0% – ІІ групи і найчастіше – у 55,7 % 

випадків серед хворих ІІІ групи [10, 12, 160]. Отримані результати підтверджують 

наукову інформацію щодо поширеності безсимптомної гіперурикемії у хворих на 

АГ: вона виявлялася у 25–40 % пацієнтів із вперше встановленим діагнозом 

гіпертензії, приблизно в 80 % хворих з важкою АГ та в 50 % тих, хто вживає 

діуретики [24, 25, 250]. В ряді досліджень доведено несприятливий вплив 

гіперурикемії на функціональний стан серця, судин, нирок [167, 180, 219, 260]. 

Виявлені достовірні кореляції між показниками сечової кислоти в крові 

хворих ІІІ групи та альбумінурії (r=+0,42; p<0,05), зниженням ШКФ (r=-0,51; 

p<0,05) та збільшенням вмісту в сечі NGAL (r=+0,56; p<0,05) вказують, на нашу 

думку, на несприятливий вплив безсимптомної гіперурикемії на функціональний 
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стан нирок у хворих на АГ в поєднанні з ЦД 2-го типу. Отримані результати 

можна пояснити тим, що за наявності гіперурикемії АГ розвивається внаслідок 

зниження ренального кровообігу з наступною частковою ішемією нирки, що 

сприяє активації ренін-ангіотензинової системи [33, 82, 131]. За результатами 5-

річного проспективного дослідження вихідна гіперурикемія визначала темпи 

прогресування гіпертензивного ураження нирок [71]. 

Аналіз результатів дослідження дозволив виявити, що вміст в крові СТФР 

був найбільшим у обстежених пацієнтів ІІІ групи за наявності АГ і ЦД 2 типу і 

перевищував такий у здорових у 4,78 раза (р<0,05), у хворих І групи – у 2,49 

(р<0,05), ІІ групи – у 1,33 раза (р<0,05) [11]. Відомо, що СТФР відіграє важливу 

роль у багатьох біологічних процесах, включаючи клітинну адгезію, міграцію, 

проліферацію, ангіогенез та фіброгенез. Доведено активуючий вплив СТФР на 

васкуло-ендотелійзалежний ангіогенез та фіброгенез [171, 257]. В 

експериментальних і клінічних умовах встановлено вплив системної та локальної 

гіперпродукції СТФР на розвиток діабетичної нефропатії, нефросклерозу [130, 

150, 171, 203]. 

Виявлені нами достовірні кореляції між рівнем СТФР в крові та рівнем 

альбумінурії (r=+0,52; p<0,05), збільшенням вмісту ліпокаїну (NGAL) в сечі 

(r=+0,63; p<0,05) і зниженням ШКФ (r=-0,53; p<0,05) вказують, на наш погляд, на 

несприятливий вплив СТФР на функціональний стан нирок у хворих на АГ в 

поєднанні з ЦД 2 типу. Враховуючи доведений вплив СТФР на активацію 

фіброгенезу і ангіогенезу [171], отримані результати вказують на активацію цих 

процесів в обстежених хворих, особливо виражену за поєднання АГ і ЦД 2 типу. 

Тому ми вважаємо, що показник вмісту СТФР в крові має важливе діагностичне 

значення щодо прогнозування перебігу поєднаної патології. 

Встановлено, що у всіх групах обстежених пацієнтів відзначалося 

збільшення вмісту NT-proBNP у крові, що свідчило про розвиток у них ХСН. Цей 

показник був найбільшим у обстежених пацієнтів ІІІ групи за наявності АГ і ЦД 2 

типу і перевищував такий у здорових у 2,29 рази (р<0,05), у хворих І групи – у 

1,54 (р<0,05), ІІ групи – у 1,34 рази (р<0,05) [11]. Доведена роль BNP та NT-pro-



 150 

BNP в розвитку серцевої недостатності [3, 33]. В останні роки розглядають BNP 

як біомаркер кардіоваскулярного ризику за наявності АГ, ЦД, хронічної хвороби 

нирок [108, 205]. На сьогоднішній день загальновизнаним маркером оцінки 

функціонального стану скорочувального потенціалу серцевого м'яза, ранньої 

діагностики серцевої недостатності є NT-proBNP [53], тому отримані результати 

свідчать про більший ризик розвитку ХСН за наявності поєднаної патології.  

Виявлені кореляції між рівнем NT-proBNP в крові та рівнем гіперглікемії за 

показником HbA1C (r=+0,46; p<0,05), вираженістю дисліпідемії за ЛПНЩ 

(r=+0,43; p<0,05), активністю імунозапального системного запалення за 

показниками вч-CРБ і ТНФ-α (r=+0,55; r=+0,58 відповідно; p<0,05), що 

підтверджують несприятливий вплив цих факторів щодо розвитку ХСН.  

Кореляція між вмістом ліпокаїну (NGAL) в сечі і показником NT-proBNP  

складала (r=+0,39; p<0,05), що, на нашу думку, вказує на несприятливий вплив 

діабетичної нефропатії на функціональний стан серця. Кореляція між вмістом 

СТФР і NT-proBNP в крові складала (r=+0,75; p<0,05), що може вказувати на 

розвиток і прогресування ХСН у взаємозв’язку з активацією процесів фіброгенезу 

у хворих на АГ та ЦД 2-го типу. Рівні NT-proBNP також пов'язують із мікро- та 

макро-ангіопатичними ускладненями ЦД і захворюванням периферичних артерій 

у пацієнтів з ЦД 2-го типу [166]. 

Отже, за результатами дослідження встановлено збільшення вмісту СТФР у 

крові хворих на АГ та ЦД 2-го типу, особливо за їх поєднання, що вказує на більш 

виражену у них активацію фіброгенезу і ангіогенезу. Збільшенню вмісту СТФР у 

цих хворих сприяли гіперглікемія, дисліпідемія, активація імунозапального 

системного запалення зі збільшеннм показників вч-CРБ і ТНФ-α у крові. З іншого 

боку, виявлені достовірні кореляції між рівнем СТФР в крові та рівнем 

альбумінурії, збільшенням вмісту ліпокаїну (NGAL) в сечі і зниженням ШКФ 

вказують на несприятливий вплив активації фіброзних процесів на 

функціональний стан нирок у хворих на АГ в поєднанні з ЦД 2 типу. Це 

супроводжувалося збільшенням у крові вмісту NT-proBNP, що вказує на розвиток 

і прогресування у них ХСН. Кореляція між вмістом ліпокаїну (NGAL) в сечі і 
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показником NT-proBNP може свідчити про несприятливий вплив нефропатії 

змішаного ґенезу на функціональний стан серця.  

Актуальною проблемою сучасної медицини є розробка терапії АГ, що 

перебігаї в поєднанні з ЦД 2-го типу, оскільки необхідним є вплив як на загальні 

ланки патогенезу цих захворювань, так і на специфічні процеси в серцево-

судинній та імунонейроендокринній системах, попередження розвитку і 

прогресування ХХН  [55, 270].  

На ІІ етапі дослідження хворі ІІІ групи, залежно від способу лікування, 

методом простого рандомізованого відбору були розподілені на три клінічні 

групи:  

IІІА група – 25 хворих, котрі отримували базову терапію – раміприл 

«Амприл», ''КРКА'', Словенія (Номер реєстраційного посвідчення: UA/4903/01/04; 

Термін дії посвідчення: з 04.07.2016 по 04.07.2021) у дозі 5-10 мг /добу (8,40±1,60 

мг /добу), індапамід ретард «АРИФОН®, ''Серв'є Індастрі'', Франція (Номер 

реєстраційного посвідчення: UA/2153/01/01; Термін дії посвідчення: з 06.10.2014 

по 06.10.2019) у дозі 1,5 мг/добу, метформіну гідрохлорид «ДIАФОРМIН® SR 

BAT ''ФАРМАК''» (Номер реєстраційного посвідчення: UA/11857/01/02; Термін 

дії посвідчення: необмежений, з 23.01.2017) у дозі 1000 - 2000 мг/добу, препарат з 

похідних сечовини «ДІАГЛIЗИД® MR ПАТ ''ФАРМАК''» (Номер реєстраційного 

посвідчення: UA/6986/02/01; Термін дії посвідчення: з  15.03.2013 по 15.03.2018) у 

дозі 60 - 120 мг на добу; аторвастатин «АТОРВАКОР® SR BAT ''ФАРМАК''» 

(Номер реєстраційного посвідчення: UA/7676/01/01; Термін дії посвідчення: з 

15.02.2013 по 15.02.2018) у дозі 20 мг/добу;  

IIІB група – 20 хворих, які отримували лікування, як у групі ІІІА – раміприл 

«Амприл», ''КРКА'' у дозі 5-10 мг /добу (8,20±2,30 мг /добу), індапамід ретард 

«АРИФОН®, ''Серв'є Індастрі'' у дозі 1,5 мг/добу, метформіну гідрохлорид 

«ДIАФОРМIН® SR BAT ''ФАРМАК''» у дозі 1000 - 2000 мг/добу, препарат з 

похідних сечовини «ДІАГЛIЗИД® MR ПАТ ''ФАРМАК''» у дозі 60 - 120 мг на 

добу; аторвастатин «АТОРВАКОР® SR BAT ''ФАРМАК''» у дозі 20 мг/добу; і 

додатково препарат інгібіторів SGLT2 дапагліфлозін «ФОРКСІГА, Брістол-
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Майєрс Сквібб, США» (Номер реєстраційного посвідчення: UA/13302/01/01; 

Термін дії посвідчення: з 23.12.2013 по 23.12.2018) у дозі 10 мг /добу;  

IIІC група – 25 хворих, які отримували лікування, як у групі ІІІB групі – 

раміприл «Амприл», ''КРКА'' у дозі 5-10 мг /добу (8,30±2,04 мг /добу), індапамід 

ретард «АРИФОН®, ''Серв'є Індастрі'' у дозі 1,5 мг/добу, метформіну гідрохлорид 

«ДIАФОРМIН® SR BAT ''ФАРМАК''» у дозі 1000 - 2000 мг/добу, препарат з 

похідних сечовини «ДІАГЛIЗИД® MR ПАТ ''ФАРМАК''» у дозі 60 - 120 мг на 

добу; аторвастатин «АТОРВАКОР® SR BAT ''ФАРМАК''» у дозі 20 мг/добу; 

додатково препарат інгібіторів SGLT2 дапагліфлозін «ФОРКСІГА, Брістол-

Майєрс Сквібб, США» у дозі 10 мг /добу; і в якості антигіпертензивного засобу 

замість раміприлу препарат телмісартан «Телмісартан-Ратіофарм» (Номер 

реєстраційного посвідчення: UA/14020/01/01; Термін дії посвідчення: з 10.2014 по 

31.10.2019) у дозі 40 мг /добу. 

Пацієнти усіх груп отримували лікування впродовж трьох місяців, 

додатково їм призначали модифікацію способу життя, низькокалорійну дієту з 

обмеженням вживання кухонної солі і глюкози. Лікування хворих проводилося 

відповідно до вказаних Уніфікованих клінічних протоколів та Клінічних настанов 

з надання медичної допомоги при АГ [36, 53, 66, 89, 193], ЦД 2-го типу [1, 92, 

152] та рекомендації української асоціації кардіологів з діагностики, 

профілактики та лікування дисліпідемії [65]. 

Всі дослідження проводилися на основі міжнародних та вітчизняних 

директивних документів: положення належної клінічної практики (Good Clinical 

Practice – GCP), Гельсінської декларації Всесвітньої медичної асоціації про етичні 

принципи проведення наукових медичних досліджень за участю людини, 

Конвенції Ради Європи про права людини та біомедицину [35, 264], наказу МОЗ 

України № 690 від 23.09.2009 «Про затвердження Порядку проведення клінічних 

випробувань лікарських засобів та експертизи матеріалів клінічних випробувань і 

Типового положення про комісії з питань етики», (в редакції наказів МОЗ України 

№ 523 від 12.07.2012 та №639 від 01.10.2015). 
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За результатами проведеного обстеження у хворих ІIIA групи після 

проведеного 3- місячного курсу лікування з використанням базової терапії 

поліпшення самопочуття відзначали 14 (56,0%) хворих, без змін – 9 (36,0%) 

хворих, погіршення – 1 (4,0%). Додавання до базової терапії інгібітора SGLT2 

дапагліфлозину у хворих ІІIB групи сприяло підвищенню ефективності 

проведеного лікування. Зокрема, поліпшення самопочуття відзначали 14 (70,0%) 

хворих, без змін – 6 (30,0%) хворих, погіршення не відзначалося. Додавання до 

базової терапії інгібітора SGLT2 дапагліфлозину і телмісартану у хворих ІІІС 

групи сприяло підвищенню ефективності проведеного лікування [156, 158, 253, 

254]. Зокрема, поліпшення самопочуття відзначали 21 (84,0%) хворих, без змін – 4 

(16,0%) хворих, погіршення не відзначалося. Кетоацидозу, нових скарг і клінічних 

проявів у хворих усіх груп не було виявлено. 

На основі результатів багатоцентрових досліджень (HOT, UKPDS, ABCD, 

MDRD та деких інших), цільовим АТ у хворих на ЦД вважають 130/80 мм рт. ст. 

Та, на жаль, у реальному житті вказаний цільовий АТ досягається тільки у 20-25% 

усіх пацієнтів. За даними різних досліджень, для його досягнення необхідно було 

застосувати комбінацію від 2,5 до 4 препаратів. Наявність протеїнурії (більше 1 

г/добу) вимагає зниження рівня цільового АТ до 125/75 мм рт. ст. [1, 47, 92, 152]. 

Застосування інгібітора SGLT2 дапагліфлозину у хворих ІІІВ групи в 

комплексній терапії сприяло зменшенню показників САТ на 10,98% (р<0,05), 

ДАТ – на 7,94% (р<0,05). Такий результат, на нашу думку, можна пояснити 

зменшенням об’єму циркулюючої крові внаслідок діуретичного ефекту інгібіторів 

SGLT2 [100, 127, 249]. Поєднане застосування інгібітора SGLT2 дапагліфлозину і 

телмісартану у хворих ІІІС групи в комплексній терапії сприяло посиленню 

антигіпертензивного ефекту зі зменшенням показників САТ на 23,29% (р<0,05), 

ДАТ – на 18,50% (р<0,05), що перевищувало ефект терапії у групах  ІІІА і ІІІВ. 

Інгібування системи РААС за допомогою іАПФ або антагоністів ангіотензинових 

рецепторів першого типу є дуже корисним при співіснуванні АГ і ЦД, оскільки на 

доповнення до зниження АТ ці препарати при діабеті мають ренопротективну дію 

і сповільнюють прогресування нефропатії [5, 66, 32, 51, 125]. В останні роки 



 154 

обговорюється питання про те, що телмісартан, який пригнічує РААС і діє як 

агоніст рецепторів PPARγ, знижуючи відповідно артеріальний тиск і підвищуючи 

чутливість рецепторів до інсуліну, може бути корисним при лікуванні 

співіснуючих гіпертензії і діабету 2 типу [186, 214].  

За результатами ЕхоКГ у пацієнтів ІІІС групи під впливом комплексної  

терапії з поєднаним застосуванням дапагліфлозину і телмісартану відзначалося 

зменшення передньо-заднього розміру лівого передсердя на 11,37 % (р<0,05) і 

збільшення співвідношення Е/А на 30,49% (р<0,05), що можна трактувати як 

зменшення діастолічної дисфункції ЛШ. Позитивним результатом є збільшення 

скоротливої здатності міокарду за збільшенням фракції викиду на 8,32% (р<0,05), 

що можна пояснити потенціюванням ефекту застосованих препаратів. 

За результатами метааналізу ефективності інгібіторів SGLT2 й інших 

сучасних досліджень, у т.ч. щодо дапагліфлозину, зі включенням результатів 

багатоцентрового рандомізованого дослідження DECLARE-TIMI58 встановлені  

значно нижчі показниками смертності внаслідок серцево-судинних причин та 

значно нижчі темпи госпіталізації при серцевій недостатності [100, 235, 249]. 

Під впливом курсу лікування відзначалася позитивна динаміка показників 

вуглеводного обміну, яка була більшою у хворих ІІІВ і ІІІС групи. Зокрема, під 

впливом базової терапії у хворих ІІІА групи рівень HbA1C зменшився на 7,77% 

(р<0,05), додаткового застосування інгібітора SGLT2 дапагліфлозину – на 17,18% 

% (р<0,05), поєднаного застосування  дапагліфлозину і телмісартану –  на 22,58% 

% (р<0,05); причому показник HbA1C у хворих ІІІА групи був меншим за такий у 

ІІІА групі на 15,38% (р<0,05), у ІІІВ групі – на 7,23% (р<0,05), що вказує на 

потенціювання гіпоглікемічного ефекту телмісартаном. 

Пригнічення активності SGLT2 зменшує/усуває реабсорбцію глюкози в 

нирках, сприяє зменшення маси тіла та зниженню AT [249], чим і пояснююється 

виявлений гіпоглікемічний ефект дапагліфлозину.  Отримані докази свідчать про 

метаболічний ефект телмісартану, який будучи агоністом рецепторів PPARγ, 

підвищує чутливість рецепторів до інсуліну за наявності інсулінової 

резистентності [69, 186, 214].  
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У хворих на АГ в поєднанні з ЦД 2 типу важливою є оцінка функції нирок 

під впливом комплексної терапії. Встановлено, що у хворих ІІІВ групи після 

курсу лікування з дапагліфлозином зменшилася вираженість альбумінурії;  

співвідношення альбумін/креатинін сечі стало меншим на 24,40 % (р<0,05), що 

супроводжувалося збільшенням показника ШКФ на 8,48% (р<0,05), що вказує на 

поліпшення функціонального стану нирок і доцільність продовження такої 

терапії. Отримані результати доповнюють інформацію про ефективність 

інгібіторів SGLT2 при ЦД [137, 206, 236]. 

У хворих ІІІС групи після курсу лікування виявлено посилення 

нефропротекторного ефекту зі зменшенням креатиніну крові – на 11,37 % 

(р<0,05), альбумінурії на 19,76 %, (р<0,05), співвідношення альбумін/креатинін 

сечі – на 34,96 % (р<0,05); цей показник був меншим від такого в осіб ІІІА групи 

на 34,68 % (р<0,05) і в осіб ІІІВ групи – на 13,79 % (р<0,05). Це супроводжувалося 

збільшенням показника ШКФ на 11,38% (р<0,05). Виявлено позитивну динаміку 

вмісту ліпокаїну (NGAL) в сечі у хворих ІІІВ і ІІІС груп зі зменшенням цього 

показника на 26,74% і 43,50% відповідно (р<0,05), що вказує на 

нефропротекторний ефект комплексної терапії. 

Отже, отримані результати вказують на поліпшення функціонального стану 

нирок, що може бути зумовлено як фармакологічним ефектом препарата  

інгібітора SGLT2, так і помірним ренопротекторним ефектом препарату БРАІІ 

телмісартану в складі комплексної терапії. Результати багатоцентрових 

досліджень (RENAAL, IDNT, IRMA, MARVAL), проведених у хворих на АГ та 

ЦД з ураженням нирок, свідчать, що препарату БРАІІ високоефективні в зниженні 

ризику прогресування ураження нирок, незалежно від їх антигіпертензивної дії 

[32, 66]. У рандомізованому багато центровому дослідженні «ATTEMPT-CVD» 

(2015) було доведено, що телмісартан покращує рівні двох важливих біомаркерів 

серцево-судинного і ниркового ризику порівняно з терапією, що не включає БРА 

(рівень мозкового натрійуретичного пептиду і більшим зниженням 

співвідношення альбумін/креатинін сечі, незалежно від змін АТ). В теперешній 

час вивчається ренопротекторний ефект антидіабетичних препаратів нового класу 



 156 

– інгібіторів системи натрій-глюкозного котранспортера 2 {Sodium glucose linked 

transporter 2 (SGLT2)} щодо попередження ДН [247]. Доведено позитивний вплив 

препаратів цього класу на ендотеліальну функцію  [74, 226]. 

На теперішній час оптимізацію лікування поєднаної патології пов’язують не 

стільки з прогресом гіпоглікемічної терапії, скільки з заходами, які спрямовані на 

зниження гіперхолестинемії та інсулінорезистентності  [42, 66, 87, 132, 134, 182]. 

Оцінка показників ліпідного профілю крові дозволила встановити, що 3-місячна 

комплексна терапія зі застосуванням аторвастатину і додатково інгібітора SGLT2 

у хворих ІІІВ групи супроводжувалася зменшенням вмісту ЗХ в крові на 14,42% 

(р<0,05), ЛПНЩ – на 13,71% (р<0,05), ТГ – на 16,39% (р<0,05), з тенденцією до 

збільшення вмісту ЛПВЩ – на 8,04% (р>0,05), що можна пояснити, на нашу 

думку, додатковим ліпідознижуючим ефектом інгібіторів SGLT2. Після 3- 

місячного курсу комплексної терапії зі застосуванням зі застосуванням 

аторвастатину і додатково інгібітора SGLT2 й телмісартану у хворих ІІІС групи 

відзначалося посилення ліпідознижуючого ефекту зі зменшенням вмісту ЗХ в 

крові на 23,31% (р<0,05), ЛПНЩ – на 21,43% (р<0,05), ТГ – на 19,56% (р<0,05), зі 

збільшенням вмісту ЛПВЩ  на 16,36% (р>0,05), що перевищувало ефект у 

попередніх групах. Отримані результати можна пояснити, на нашу думку, 

поєднанням додаткового ліпідознижуючого ефекту інгібіторів SGLT2 і 

плейотропним ефектом телмісартану, що важливо за поєднаної патології. 

Після проведеного 3- місячного курсу лікування зі застосуванням 

інгібіторів SGLT2 в комплексній терапії відзначалося зменшення рівня сечової 

кислоти в крові хворих ІІІВ групи на 12,42% (р<0,05), з поєднаним застосуванням 

інгібіторів SGLT2 і телмісартану в комплексній терапії – на 22,34% (р<0,05), чого 

не відзначалося в групі порівняння [10]. Враховуючи доведену роль сечової 

кислоти у збільшенні серцево-судинного ризику і ниркового [82, 98, 111, 131, 167, 

180, 219], отримані результати, на нашу думку, патогенетично обгрунтовують 

доцільність застосування запропонованої терапії у хворих на АГ на тлі ЦД 2 типу 

за наявності безсимптомної гіперурикемії. 



 157 

У хворих ІІІС групи після 3- місячного курсу поєднаного застосування 

дапагліфлозину і телмісартану в комплексній терапії відзначалося 

протизапальний ефект групою зі зменшенням показників вмісту вч-СРП в крові в 

2,19 раза (р<0,05) та вмісту ФНП-α – у 1,70 раза (р<0,05), що було менш 

вираженим у хворих ІІІВ і ІІІА груп. Враховуючи роль субклінічного системного 

запалення в розвитку і прогресуванні серцево-судинних захворювань та 

нефропатії [170, 252, 256], зменшення вч-СРП та ФНП-α під впливом 

запропонованої комплексної терапії може сприяти зменшенню прогресування як 

АГ, так і ЦД 2 типу та попередженню їх ускладнень, зокрема з боку нирок. 

Аналіз результатів дослідження дозволив встановити, що вміст СТФР в 

крові обстежених пацієнтів з АГ в поєднанні з ЦД 2-го типу ІІІА групи після 

курсу лікування залишався високим порівняно з вихідним станом (р>0,05), що 

може вказувати на прогресування фіброзувальних процесів і може мати важливе 

діагностичне значення щодо прогнозування несприятливого перебігу поєднаних 

захворювань, у тому числі виявленої у них нефропатії змішаного ґенезу. У 

пацієнтів ІІІВ групи додаткове застосування дапагліфлозину на тлі базової терапії 

супроводжувалося тенденцією до зменшення вмісту в крові СТФР – на 5,13% 

(р>0,05). Встановлено, що у хворих ІІІС групи поєднане застосування 

дапагліфлозину і телмісартану в комплексній терапії супроводжувалося 

зменшенням вмісту в крові СТФР – на 17,86% порівняно з вихідним станом 

(р<0,05); цей показник був нижчим за відповідний у пацієнтів ІІІВ групи на 

12,64% (р<0,05), ІІІА групи – на 17,51% (р<0,05), що вказує, на нашу думку, на 

антифібротичний ефект запропонованої комплексної терапії хворих на АГ на тлі 

ЦД 2-го типу. Адже доведено активуючий вплив СТФР на васкуло-

ендотелійзалежний ангіогенез та фіброгенез [171], в експериментальних умовах 

встановлено вплив системної та локальної гіперпродукції СТФР на розвиток 

діабетичної нефропатії, нефросклерозу [203]. Проте, показник СТФР в крові 

хворих ІІІС групи після 3- місячного курсу лікування все ж перевищував такий 

показник у здорових – у 4,40 раза (р<0,05), що обґрунтовує доцільність тривалого 

застосування запропонованої терапії. 
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За результатами дослідження встановлено, що вміст в крові NT-proBNP у 

обстежених пацієнтів з АГ в поєднанні з ЦД 2-го типу ІІІА групи після курсу 

лікування залишався високим порівняно з вихідним станом (р>0,05), що свідчить 

про подальшу загрозу розвитку і прогресування ХСН у цієї когорти хворих.  

За результатами дослідження встановлено, що вміст в крові NT-proBNP у 

обстежених пацієнтів з АГ в поєднанні з ЦД 2-го типу ІІІА групи після курсу 

лікування залишався високим і складав (487,58 ± 14,90) пмоль/л, що було меншим 

порівняно з вихідним станом на 5,99% (р>0,05), (рис. 4.5), і свідчить про 

подальшу загрозу розвитку і прогресування ХСН у цієї когорти хворих. 

У пацієнтів ІІІВ групи додаткове застосування дапагліфлозину на тлі 

базової терапії супроводжувалося зменшення вмісту в крові NT-proBNP на 

16,41% (р>0,05), що вказує на позитивний вплив інгібітора системи натрій-

глюкозного котранспортера 2 дапагліфлозину на стан серця у обстежених хворих 

з поєднаною патологією. Встановлено, що у хворих ІІІС групи поєднане 

застосування дапагліфлозину і телмісартану в комплексній терапії 

супроводжувалося подальшим зменшенням вмісту в крові NT-proBNP – на 

25,83% порівняно з вихідним станом (р<0,05), причому цей показник був меншим 

за такий в ІІІА групі на 10,35% (р<0,05) і за такий в ІІІВ групі – на 19,34% 

(р<0,05). Адже доведена роль BNP та NT-pro-BNP в розвитку серцевої 

недостатності [11, 254], цей показник в останні роки розглядають BNP як 

біомаркер кардіоваскулярного ризику за наявності АГ [175, 222], ЦД [108, 205], 

хронічної хвороби нирок [186]. 

Позитивним, на наш погляд, є також те, що кореляція між вмістом CTGF і 

NT-proBNP в крові у групі хворих ІІІС зменшилася з (r=+0,72; p<0,05) до (r=+0,44; 

p<0,05), що може вказувати на зменшення прогресування ХСН у взаємозв’язку з 

пригніченням процесів фіброгенезу у хворих на АГ та ЦД 2-го типу під впливом 

запропонованої комплексної терапії. Важливим є також зменшення кореляції між 

показником CTGF і ШКФ у групі хворих ІІІС з (r=+0,56; p<0,05) до (r=+0,43; 

p<0,05), що може вказувати на зменшення прогресування ХХН у хворих на АГ та 

ЦД 2-го типу під впливом запропонованої комплексної терапії. Проте, показник 
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NT-proBNP в крові хворих ІІІС групи після 3- місячного курсу лікування все ж 

перевищував такий показник у здорових – у 2,27 раза (р<0,05), що обґрунтовує 

доцільність тривалого застосування запропонованої терапії. 

Отже, поєднане застосування інгібітора SGLT2 дапагліфлозину і препарату 

БРАІІ телмісартану у хворих на АГ та ЦД 2-го типу впродовж 3- місяців сприяло 

підвищенню ефективності лікування хворих з коморбідною патологією з 

посиленням антигіпертензивного ефекту, оптимізацією гіпоглікемічної терапії за 

динамікою показників глікемії натще і HbA1C, поліпшенню функціонального 

стану нирок зі зменшенням альбумінурії, співвідношення альбумін/креатинін, що 

супроводжувалося збільшенням показника ШКФ. Ренопротекторний ефект 

запропонованої терапії підтверджувався зменшенням вмісту ліпокаїну (NGAL) в 

сечі, що може бути сприятливою ознакою щодо зменшення прогресування ХХН у 

хворих з коморбідною патологією. 

За результатами проведеного дослідження встановлено, що застосування 

дапагліфлозину з телмісартаном поряд з аторвастатином в комплексній терапії 

хворих на АГ на тлі ЦД 2-го типу впродовж 3 місяців сприяло зменшенню 

дисліпідемії крові зі зниженням рівня ЗХ, ЛПНЩ і тригліцеридів, та 

субклінічного запалення за зниженням рівня в крові вч-СРП та ФНП-α. Це 

супроводжувалося зменшенням рівня сечової кислоти в крові за наявності 

асимптомної гіперурикемії зі зменшенням вираженості кореляцій між сечовою 

кислотою і рівнем САТ, показником HbA1C, рівнем альбумінурії, що вказує на 

зменшення негативного впливу сечової кислоти на перебіг поєднаної патології.  

Застосування запропонованої поєднаної терапії сприяло пригніченню фіброзних 

процесів зі зменшенням вмісту в крові СТФР, що супроводжується зменшенням 

вмісту в крові NT-proBNP. Виявлено, що поєднане застосування дапагліфлозину і 

телмісартану в комплексній терапії супроводжувалося зменшилися кореляції між 

показником СТФР і NT-proBNP в крові хворих ІІІС групи, між показником СТФР 

і ШКФ, що може вказувати на зменшення прогресування ХСН та ХХН у 

взаємозв’язку з пригніченням процесів фіброгенезу у хворих на АГ та ЦД 2-го 

типу. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційній роботі наведено теоретичне узагальнення і нове вирішення 

науково-практичного завдання внутрішньої медицини – підвищення ефективності 

лікування хворих на артеріальну гіпертензію у поєднанні з цукровим діабетом 2-

го типу на основі вивчення клініко-патогенетичних особливостей ураження нирок 

і обґрунтування диференційованих підходів до лікування. 

1. Клінічні прояви АГ, показники САТ і ДАТ, частота ХСН, аритмії були 

більш вираженими за поєднання АГ та ЦД 2-го типу, порівняно з самостійним 

перебігом цих захворювань, що супроводжувалося зміною як об’ємних, так і 

метричних характеристик міокарда зі збільшенням частки змішаної дисфункції 

ЛШ і числа пацієнтів з ХСН ФК ІІІ за NYHA. Показники глікемії натще і HbA1с у 

цих пацієнтів були вищими на 11,58% і 14,99% відповідно порівняно з хворими на 

ЦД 2-го типу без АГ.  Виявлено прямі кореляції між показниками HbA1с та САТ 

– (r=+0,53), HbA1с та ІМТ (r=+0,59), що підтверджує взаємообтяжуючий вплив  

ЦД 2-го типу, АГ та ожиріння. 

2. У хворих на АГ в поєднанні з ЦД 2-го типу розвивається нефропатія 

змішаного ґенезу, яка характеризується порушенням функціонального стану 

нирок з альбумінурією – середній рівень екскреції альбуміну був вищим за такий 

у здорових у 5,3 раза, у хворих з АГ – у 2,91, у хворих з ЦД 2 типу – у 1,86 раза, 

зростанням співвідношення альбумін/креатинін сечі у 5,77; 2,56; 1,45 раза 

відповідно, зменшенням ШКФ на 36,06%, 26,14%, 11,35% відповідно, 

збільшенням вмісту ліпокаїну (NGAL) у сечі у 4,13 раза, 2,66 і 1,35 раза 

відповідно. Виявлено несприятливий вплив вищих рівнів АТ за САТ, глікемії за 

HbA1с та ступеня альбумінурії на зниження ШКФ (r=-0,62; r=-0,48; r=-0,73). 

Установлена позитивна кореляція між вмістом NGAL у сечі і показником 

альбумінурії та негативна – зі ШКФ (r=+0,62; r=-0,55).  

3. Для хворих на АГ у поєднанні з ЦД 2-го типу характерною є 

атерогенна спрямованість порушень ліпідного спектру крові зі збільшенням 

вмісту загального холестерину, ЛПВЩ, тригліцеридів. За показниками 
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ліпідограми у хворих із поєднаною патологією високий ризик серцево-судинних 

захворювань за критеріями European Diabetes Policy Group встановлений у 75,71% 

випадків, помірний – 24,29% випадків; тоді як у хворих на АГ – у 32,0% і 68,0%, у 

хворих на ЦД 2 типу – у 48,0% і 52,0% відповідно. Встановлено вплив 

дисліпідемії на порушення функціонального стану нирок за поєднаної патології за 

кореляціями між вмістом ЛПНЩ та альбумінурії – (r=+0,40), зниженням ШКФ – 

(r=-0,39). Це супроводжувалося розвитком субклінічного запалення зі 

збільшенням вмісту в крові вч-СРП і ФНП-α у 2,53 і 2,26 раза відповідно, що 

перевищувало такі зміни у хворих груп порівняння (р<0,05); кореляція між вч-

СРБ і ФНП-α була високою (r=+0,84).  

4. Асимптомна гіперурикемія відзначається в 55,7 % випадків серед 

хворих із поєднаною патологією порівняно з 36,0% у хворих на АГ і 24,0% – у 

хворих на ЦД 2-го типу; рівень сечової кислоти в осіб основної групи 

перевищував такий у хворих груп порівняння на 10,20% і 15,14% відповідно. 

Виявлено несприятливий вплив асимптомної гіперурикемії на функціональний 

стан нирок у хворих на АГ у поєднанні ЦД 2-го типу за кореляціями між 

показниками сечової кислоти в крові та альбумінурії (r=+0,42), зниженням ШКФ 

(r=-0,51) та збільшенням вмісту в сечі ліпокаїну (NGAL) (r=+0,56). 

5. Перебіг АГ у поєднанні з ЦД 2-го типу характеризується активацією 

фіброзних процесів за збільшенням вмісту в крові сполучнотканинного фактора 

росту (СТФР), який перевищував такий у здорових у 4,78 раза, показник у хворих 

на АГ – у 2,49 і у хворих на ЦД 2-го типу – в 1,33 раза. Виявлені кореляції між 

рівнем СТФР у крові та рівнем гіперглікемії за показником HbA1с (r=+0,41), 

вираженістю дисліпідемії за ЛПНЩ (r=+0,37), активністю імунозапального 

системного запалення за показниками вч-CРП і ФНП-α (r=+0,58; r=+0,62 

відповідно) та порушенням функції нирок за кореляціями між рівнем СТФР у 

крові та альбумінурією (r=+0,52), вмістом NGAL у сечі (r=+0,63) і зниженням 

ШКФ (r=-0,53). Показник вмісту NT-proBNP у крові хворих за поєднаної патології 

перевищував такий у здорових у 2,29 раза, у хворих груп порівняння – в 1,54 і 
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1,34 раза відповідно. Кореляція між вмістом СТФР і NT-proBNP у крові складала 

(r=+0,75). 

6. Застосування дапагліфлозину з телмісартаном у комплексній терапії 

хворих на АГ на тлі ЦД 2-го типу впродовж трьох місяців сприяє підвищенню 

ефективності терапії за антигіпертензивним, гіпоглікемічним ефектом, 

зменшенню рівня загального холестерину, ЛПНЩ і тригліцеридів та 

субклінічного запалення за зниженням рівня в крові вч-СРП та ФНП-α. Це 

супроводжується поліпшенням функції нирок за зменшенням альбумінурії, вмісту 

NGAL у сечі і збільшенням ШКФ; пригніченням фіброзних процесів за 

зменшенням вмісту СТФР і розвитку ХСН за зменшенням вмісту NT-proBNP у 

крові. Після курсу терапії зменшилися кореляції між показником вмісту СТФР і 

NT-proBNP в крові, між CTGF і ШКФ, що свідчить про зменшення прогресування 

ХСН та ХХН у взаємозв’язку з пригніченням процесів фіброгенезу у хворих на 

АГ та ЦД 2-го типу.  

7. Розроблено й апробовано диференційовані підходи додаткового 

застосування дапагліфлозину і телмісартану в комплексній терапії хворих на АГ 

на тлі ЦД 2-го типу, які полягають у включенні дапагліфлозину при HbA1с ≥ 8% 

та альбумінурії ІІ і ІІІ категорії при ШКФ не < 60 мл/хв./1,73м2 за відсутності 

ацидозу; застосуванні поряд із дапагліфлозином телмісартану для 

антигіпертензивної терапії – при САТ ≥ 140 мм.рт.ст., що сприяє зменшенню 

факторів розвитку і прогресування ХХН за поєднаної патології. 
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ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

1. Із метою прогнозування перебігу АГ на тлі ЦД 2-го типу в алгоритм 

обстеження пацієнтів поряд з оцінкою показників артеріального тиску, ЕКГ і 

ЕхоКГ, вуглеводного, ліпідного спектру крові рекомендується включити 

визначення вмісту в крові сечової кислоти, вч-СРП (за сумнівного ризику – вч-

СРП та ТНФ-α) – для оцінки активності субклінічного запалення, СТФР – для 

оцінки активації фіброзувальних процесів, NT-proBNP – для оцінки розвитку 

ХСН на ранніх стадіях; із метою раннього виявлення порушення функціонального 

стану нирок поряд з визначенням альбумінурії, співвідношення 

альбумін/креатинін сечі, ШКФ проводити оцінку показника ліпокаїну (NGAL) у 

сечі. 

2. Із метою підвищення ефективності лікування хворих на АГ на тлі ЦД 

2-го типу рекомендується на тлі базової терапії включати препарат інгібіторів 

системи натрій-глюкозного котранспортера 2 – дапагліфлозин у дозі 10 мг/добу 

при HbA1с ≥ 8% та альбумінурії ІІ і ІІІ категорії за ШКФ не < 60 мл/хв./1,73м2 і 

відсутності ацидозу впродовж трьох і більше місяців.  

3. У комплексну терапію хворих на АГ на тлі ЦД 2-го типу поряд з 

дапагліфлозином на тлі базової терапії для антигіпертензивної терапії 

рекомендується включати телмісартан у дозі 40 мг/добу при САТ ≥ 140 мм. рт.ст., 

що сприяє зменшенню факторів розвитку і прогресування ХХН за поєднаної 

патології. 
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