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7 днів. ГРС 2 типу можна діагностувати у хворих із концентрацією креатиніну >1,5 мг/дл (133 

мкмоль/л), у яких відсутні критерії ГПН. Інші критерії ГРС: 
1) цироз печінки з асцитом; 
2) відсутність покращення функції нирок (креатинінемії) через ≥2 дні відміни діуретиків 

та після переливання розчину альбуміну →нижче; 
3) виключення інших причин порушення функції нирок, тобто: 
a) шоку; 
б) застосування в останньому часі нефротоксичних ЛЗ і радіологічних контрастних речовин; 
в) інтерстиціальної хвороби нирок (протеїнурії >0,5 г/добу, еритроцитурії >50 еритроцитів 

у полі зору та патологічної ультрасонографічної картини нирок). 
Лікування: 
1) слід відмінити нефротоксичні ЛЗ та ЛЗ, що зменшують гломерулярний кровообіг, 

включаючи НПЗП, аміноглікозиди, інгібітори АПФ, АРА; 
2) призначте посів крові, сечі і харкотиння, у випадку асциту виконайте діагностичну пункцію 

з метою виключення СБП і розпочніть емпіричну антибіотикотерапію до моменту виключення 

СБП; 
3) у пацієнтів з напруженим асцитом виконайте пункцію з лікувальною метою, пам’ятаючи про 

контроль АТ, моніторинг центрального венозного тиску (ЦВТ) і корекцію волемії 

внутрішньовенним введенням розчину альбуміну; 
4) слід перелити в/в впродовж 2 днів розчин альбуміну 1 г/кг/добу (макс. 100 г/добу; 

відсутність покращення є одним із критеріїв постановки діагнозу ГРС →вище), трансфузія 

альбуміну може запобігти ГРС у хворих із СБП; 
5) при ГРС типу І ефективними є судинозвужуючі ЛЗ: терліпресин в/в 1 мг кожні 4–6 год, 

в монотерапії або в комбінації з інфузією альбуміну 20–40 г/добу в/в;як що після 3 днів такої 

терапії рівень креатиніну в плазмі крові не зменшиться на ≥25 % → поступово збільшуйте дозу 

терліпресину до макс. 2 мг кожні 4 год; альтернативні ліки — це октреотид п/ш 100–200 мкг 

кожні 8 год або норадреналін у в/в введенні 0,5–3 мг/год. Про ефективність судиннозвужуючих 

ЛЗ свідчить підйом середнього АТ крові на 5–10 мм рт. ст. Лікування застосовуйте до моменту 

зниження рівня креатинінемії до макс. 0,3 мг/дл (вище стартових величин або до 14 днів); після 

закінчення лікування ГРС рецидивує у 15–50 % хворих; новий курс лікування 

судиннозвужуючими препаратами зазвичай є ефективним. При ГРС 2 типу також застосовують 

інфузії альбуміну і терліпресину, однак ефективність судинозвужуючих ЛЗ недостатньо 

документована.  
6) трансплантація печінки є найкращим методом лікування; замісна ниркова 

терапія застосовується в якості бріджинг-терапії до моменту трансплантації, а у хворих, які 

відібрані для пересадки у випадку неефективності терапії судиннозвужуючими ЛЗ 

та симптоматично з метою боротьби із важкою гіперкаліємією, важким метаболічним ацидозом 

або важкою гіпергідратацією. 
6. Печінково-легеневий синдром (ПЛС): є результатом внутрішньолегеневого артеріо-
венозного шунтування. Патогенез невідомий. Проявляється посиленням задишки та гіпоксемії 

в позиції стоячи або сидячи (з покращенням в позиції лежачи); можуть розвинутись пальці 

у вигляді барабанних паличок. Слід підозрювати ПЛС у кожного хворого з гіпоксемією 

(PaO2 <65 мм рт. ст.). Диференціальну діагностику проводять з легеневою гіпертензією, 

пов'язаною з портальною гіпертензією. Єдиним ефективним методом профілактики 

та лікування ПЛС є трансплантація печінки. 
7. Гіперспленізм: зазвичай, не вимагає жодного лікування. Якщо є причиною частих 

трансфузій еритроцитарної або тромбоцитарної маси, або спленомегалія є болісною → можна 

розглянути можливість емболізації селезінковаї артерії, TIPS, інколи — спленектомію (рідко 

виконується через дуже високий ризик ускладнень). 
 
Тема 7. Основна симптоматологія захворювань органів сечової системи. 
Гломерулонефрит, пієлонефрит, ниркова недостатність. 

Основні симптоми та синдроми при захворюваннях нирок. Симптоматологія 

гострого та хронічного гломерулонефриту та пієлонефриту 
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Гломерулонефрити. Гломерулонефрит (glomerulonephritis) —імунно-запальне 

захворювання з переважним ураженням клубочкового апарату нирок з втягненням у 

запальний процес канальців та інтерстиціальної тканини. 
Клінічно виділяють гостру і хронічну форми дифузного гломерулонефриту. 
Гострий дифузний гломерулонефрит (glomerulonephritis аcutа, ГГН). Захворювання 

виникає через 2-3 тижні після перенесеного гострого інфекційного захворювання 

(ангіна  фарингіт  скарлатина  рідше — бешиха тощо)  викликаного -гемолітичним 

стрептококом групи А чи іншими бактеріальними агентами 

(пневмококом  стафілококом  вірусами). Сама інфекція не уражає нирковий фільтр  а 

процес виникає як гіперергічна реакція сенсибілізованого організму. Причиною розвитку 

ГГН може бути введення сироваток  вакцин  медичних препаратів  токсичних 

речовин  порушення венозного відтоку від нирок. Охолодження тіла  надмірна вологість 

повітря  травми сприяють виникненню захворювання. 
В основі специфічної ниркової алергії  яка є суттю дифузного 

гломерулонефриту  лежать процеси аутосенсибілізації. Припускають  що бактерійні 

антигени  які проникають у кров під час інфекційного захворювання, пошкоджують 

ниркову тканину  змінені білки діють як антигени. На них в ретикулогістіоцитарній 

системі виробляються антитіла. Комплекси антиген-антитіло відкладаються на базальній 

мембрані клубочкових капілярів. Вони пошкоджують ендотелій  епітелій  спричиняють 

агрегацію тромбоцитів та інших форменних елементів крові  викликають капілярний 

стаз  порушують мікроциркуляцію. Внаслідок пошкодження клітинних мембран 

утворюються тромбоксани, простагландини, лейкотрієни (продукти метаболізму 

арахідонової кислоти), які впливають на розвиток гломерулонефриту. Активується 

система зсідання крові, виникає депресія фібринолізу, паракоагуляції, що обумовлює 

відкладання фібрину у капілярах клубочків і порушення мікроциркуляції. 
Клініка. Можливі два варіанти перебігу: 1. Бурхливий початок, вираженість симптомів. 

2. Моно-безсимптомний, поступовий початок, невираженість симптомів. Для гострого 

гломерулонефриту характерні такі основні синдроми: сечовий, гіпертензивний, 

набряковий. 
Сечовий синдром — наявність у сечі білка (протеїнурія), формених елементів крові 

(еритроцитів, лейкоцитів ), циліндрів. Можлива олігурія, рідко - анурія. 
Вже на початку захворювання змінюється колір сечі внаслідок домішок 

крові. Гематурія — найважливіша діагностична ознака гострого гломерулонефриту. Вона 

може бути різного ступеня вираженості — від мікро- до макрогематурії, коли сеча має 

колір “ м'ясних помиїв”. На висоті захворювання еритроцитів може бути до 100—200 в 

полі зору, потім їх кількість зменшується і знову збільшується при зменшенні набряків 

(вторинна гематурія ). 
В осаді сечі, крім еритроцитів  знаходять циліндри (гіалінові, зернисті, 

еритроцитарні)  незначну кількість лейкоцитів. 
Протеїнурія може бути від невисокої при наявності гострого гломерулонефриту із 

сечовим синдромом до десятків грамів у літрі при наявності нефротичного варіантного 

захворювання. Вона може триматися на невисоких цифрах на протязі декількох місяців. 
Гіпертензивний синдром виникає внаслідок активації ренін-ангіотензин-

альдостеронової  симпатико-адреналової систем  затримки солей натрію і 

води  зниження активності депресорної системи. Хворих з підвищенням артеріального 

тиску (АТ) турбують: головний біль  відчуття важкості в 

голові  задишка  серцебиття  нудота  а іноді — короткочасне порушення зору. 

Артеріальний тиск підвищується по-різному — від незначного до високих цифр — 180-
200 мм рт.  ст.  (систолічний) і до 120 мм рт. ст.  (діастолічний тиск). Гостре підвищення 

АТ викликає неприємні відчуття з боку серця: болі і симптоми серцевої недостатності — 
задишка  ортопноє  серцева астма. 

Набряковий синдром виникає внаслідок порушення клубочкової 

фільтрації  підвищеної проникності капілярів  затримки в організмі натрію і 

води  надлишку альдостерону і антидіуретичного гормона  зниження онкотичного 

тиску. Найчастіше хворі скаржаться на набряки  які спочатку з’являються на 

обличчі  під очима  потім  в залежності від важкості захворювання  можуть 
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поширюватися на все тіло — анасарка. Набряки тримаються недовго  через 2-3 тижні 

починають зменшуватися. 
Крім цих основних синдромів, відзначають інтоксикаційний синдром: 

слабість  швидка втомлюваність  зниження працездатності  підвищення температури 

тіла до 38 0С. У деяких хворих може бути тупий ниючий біль (больовий синдром) у 

поперековій ділянці. В 1/3 випадків відмічається позитивний симптом Пастернацького. 
При загальному огляді відмічається характерний вигляд хворого —

 facies nephritica: блідість шкіри  набряклість обличчя і повік  набряки під очима 
Якщо стан хворого тяжкий  то положення в ліжку може бути вимушеним — сидячим 

або напівсидячим. 
Пальпація дає можливість уточнити характер набряків  їх розповсюдження. 
Синдром ураження серцево-судинної системи, органів дихання: пульс у хворих 

напружений  твердий  сповільнений. Серцевий поштовх може бути 

підсилений  зміщений вліво. Перкусія дає можливість виявити наявність рідини в 

плевральних порожнинах  застій в коренях легень із зміщенням лівої межі серцевої 

тупості вліво. При аускультації серця можна виявити брадикардію  ослаблення І тону на 

верхівці серця і систолічний шум  акцент ІІ тону на аорті  у тяжких випадках  особливо 

за наявності лівошлуночкової недостатності, виникає ритм галопу. Над легенями 

прослуховується везикулярне дихання  при наявності лівошлуночкової недостатності — 
застійні вологі хрипи  при гідротораксі — ослаблене везикулярне дихання. 

З боку системи органів травлення змін, як правило,  не відмічається.  
Нирки не пальпуються. 
Діагностика. Загальний аналіз крові: помірний лейкоцитоз  анемія  прискорення 

ШОЕ. В біохімічному аналізі — підвищенний вміст серомукоїду  сіалових 

кислот  фібриногену  С-реактивного протеїну  АСЛ-О  імунних комплексів  2- і -
глобулінів. 

У тяжких випадках захворювання відмічається олігурія  збільшення питомої маси 

сечі  нічного діурезу. В цей період відмічається пригнічення видільної функції нирок і 

напруження концентраційної. При зменшенні набряків (період видужання) кількість сечі 

збільшується  покращується концентраційна функція нирок. 
Очне дно: звуження артерій  розширення вен  іноді набряк соска зорового 

нерва  крововиливи в сітківку. 
На ЕКГ — перевантаження і гіпертрофія лівого шлуночка  зниження вольтажа  зубців 

Р і R. Інтервал ST може бути нижче ізоелектричної лінії  зубець T — 
сплощений  двофазний. 

При рентгенологічному дослідженні органів грудної клітки  змін може не бути  або 

відмічається наявність рідини в плевральних порожнинах  застійні явища в коренях 

легень  ознаки розширення лівого шлуночка.  
Іноді захворювання перебігає в легкій  безсимптомній формі  тому клінічно не 

діагностується  хворі не лікуються  що веде до переходу його в хронічну форму. Важкі 

форми гострого гломерулонефриту можуть ускладнюватись енцефалопатією, нирковою 

еклампсією (судомними приступами з розвитком коми). Причиною еклампсії є різко 

виражена гіпоксія окремих відділів центральної нервової системи внаслідок розвитку 

ангіоспазму і набряку мозку з підвищенням тиску спинномозкової рідини. Це ускладнення 

є досить небезпечним  іноді може закінчитись летально. 
Тривалість захворювання — декілька тижнів або місяців. Стан хворого 

поліпшується: відновлюється діурез  зникають набряки  нормалізується АТ. Останніми 

нормалізуються результати аналізу сечі. Прогностично несприятливими є розвиток 

нефротичного синдрому  його затяжний перебіг (після 4 місяців). 
Правильно і своєчасно проведене лікування гострого гломерулонефриту може 

привести до повного видужання в 75% випадків  решта (біля 25%) переходить у хронічну 

форму. 
Лікування: режим ліжковий 1-1 5 міс  приміщення сухе і тепле. Дієта — стіл № 7, 

обмеження солі до 0 5-1 5 г на добу  рідини, з додатковими призначеннями 

аскорбінової кислоти, рутину. 
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Медикаментозне лікування — антибіотики 7-10 днів (пеніцилін або напівсинтетичні 

пеніциліни)  слід уникати нефротоксичних антибіотиків. 
Гіпотензивні засоби: заспокійливі 

(валеріана  пустирник  півонія  бром  транквілізатори)  антиадренергічні препарати 

(апресин  клофелін  метилдопа  -адреноблокатори) в поєднанні із салуретиками, 

лазордан – антагоніст рецепторів ангіотензин-пертворюючого фермента, периферичні 

вазоділятатори. 
Діуретичні препарати призначаються при набряках  серцевій 

недостатності  підвищенні АТ. 
За наявності сечового синдрому із медикаментів хворим призначають дипірідамол, 

трентал, аскорбінову кислоту, антигістамінні припарати. 
Патогенетична терапія — імунодепресанти  глюкокортикоїди  препарати  що 

поліпшують тромбоцитарно-мікроциркулярний гемостаз (індометацин  тиклід, 

курантіл  гепарин) призначається, якщо симптоматичне лікування впродовж перших 3-5 
тижнів не дає ефекту. 

Крім цього, доцільно використовувати вітаміни групи В  антиоксиданти — вітамін 

Е  А  ессенціале. 
Профілактика захворювання  загартовування організму і ретельна санація вогнищ 

інфекції (каріозні зуби  хронічний тонзиліт  гайморит тощо). 
Хронічний гломерулонефрит. Хронічний гломерулонефрит 

(glomerulonephritis chronica, ХГН) — це запальний процес в клубочках 

нирок  дегенеративні зміни епітелію канальців і прогресуюче розростання сполучної 

тканини  що веде до розвитку вторинно зморщеної нирки. 
Частіше хронічний гломерулонефрит є наслідком перенесеного гострого 

гломерулонефриту в результаті неефективної терапії  чи безсимптомного, латентного 

перебігу гострого нефриту  де хворим, як правило, лікування не проводилось. При 

відсутності в анамнезі відомостей про перенесений гострий гломерулонефрит деякі автори 

виділяють первинну форму хронічного гломерулонефриту. 
Хронічний гломерулонефрит в деяких випадках може бути також наслідком 

невилікованої нефропатії вагітних. 
В патогенезі хронічного гломерулонефриту велику роль відіграють аутоімунні 

процеси. Антитіла утворюються не тільки на стрептокок, але й на змінені білки ниркової 

тканини (аутоантигени), що підтримує хронічний запальний процес в нирках. 
За класифікацією Л.Пирога (1998) виділяють первинно хронічний гломерулонефрит, 

вторинно хронічний гломерулонефрит,  ангіпертензивну, гіпертензивну стадії і стадію 

ниркової недостатності. 
Клініка. Скарги хворих можуть бути різноманітними і залежать в основному від стадії 

захворювання. 
В ангіпертензивній стадії хворі скаржаться на загальну слабість, швидку 

втомлюваність, тупий ниючий біль в поперековій ділянці, зміну кольору сечі, набряки під 

очима, на обличчі, на ногах. 
У гіпертензивній стадії до вище згаданих приєднуються скарги на головний біль, 

головокружіння, іноді носові кровотечі, задишку, приступи ядухи вночі, серцебиття. При 

огляді стан хворих в період ремісії задовільний  в період загострення хвороби може бути 

тяжким. 
Шкіра бліда, набряки на обличчі, під очима (facies nephritica). Набряки можуть бути 

масивними  іноді їх може не бути. Можливе відкладання кристалів сечовини на шкірі. 
При огляді ділянки серця відмічається зміщення верхівкового поштовху назовні від 

лівої середньо-ключичної лінії  що зумовлено гіпертрофією лівого шлуночка  а при його 

дилятації   верхівковий поштовх  розлитий. 
Пальпаторно серцевий поштовх підсилений  розлитий  дещо зміщений вліво. 

Перкуторно відмічається зміщення межі відносної тупості серця  назовні від лівої 

середньоключичної лінії в V міжребер’ї. 
При пальпації органів черевної порожнини відмічається болючість в епігастральній 

ділянці і по ходу товстої кишки. У хворих з правошлуночковою недостатністю 

пальпується збільшена печінка. 
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Аускультація. У хворих з лівошлуночковою недостатністю можуть вислуховуватися 

застійні вологі хрипи в нижніх відділах легень. 
Тони серця спочатку підсилені  потім ослаблені, акцент ІІ тону на аорті, систоличний 

шум на верхівці серця. В термінальній стадії може вислуховуватися шум тертя перикарду 

(на основі серця  по лівому краю грудини і в ділянці абсолютної тупості). АТ 

підвищений  тримається на рівні 200/120 мм рт ст. З появою серцевої недостатності 

систолічний тиск може знижуватись  а діастолічний залишатись високим. 
Огляд ділянки нирок змін не виявляє  тільки при анасарці може бути набряк в 

поперековій ділянці, нирки не пальпуються. В фазі загострення може бути позитивний 

симптом Пастернацького. 
Хронічний гломерулонефрит з нефротичним синдромом, що розвивається приблизно у 

20-25% хворих, проявляється зменшенням діурезу, набряками, характерними змінами 

крові, сечі: гіпо- і диспротеінемією (гіпергама-глобулінемія, гіпоальбумінемія), 

гіперліпідемією, протеінурією понад 3,5 г/л, циліндрурією (гіалінові, зернисті, рідше - 
восковидні). Порівняно часто виникають інтеркуреёнтні інфекції, що провокують 

загострення захворювання. 
На очному дні: артеріолосклероз сітківки  крововиливи  вогнища дегенерації і 

ураження зорового нерву (нейроретинопатія). 
Прижиттєве морфологічне дослідження нирової тканини, взятої під час біопсії, виявляє 

різні морфологічні типи гломерулонефриту: найчастіше мезангіопроліферативний, 

мембранозний, мезангіокапілярний, фокально-сегментарний склероз, фібропластичний 

гломерулонефрит. Кожен з них має особливості клінічного перебігу. Так, останні три типи 

морфологічних змін є прогностично несприятливими і виникають переважно в 

гіпертензивній стадії захворювання. При нефротичному варіанті гломерулонефриту часто 

виникають інтеркурентні інфекції. що провокують загострення захворювання. 
Функція нирок довго зберігається. В цей період в сечі відмічається помірна 

протеїнурія  в осаді — вилужені еритроцити. Відносна щільність сечі в межах норми 

(1015-1020).  
У стадії ниркової недостатності стан хворого — важкий. Положення в ліжку може бути 

вимушеним  при вираженій задишці і в стані ядухи  сидяче. Свідомість в термінальній 

стадії часто затьмарена  іноді розвивається кома. Хворих турбують нудота, блювота, 

сухість і свербіння шкіри, втрата зору, зменшення виділення сечі аж до анурії.  
З розвитком ниркової недостатності з’являються компенсаторні ніктурія і поліурія. 

Проба за Зимницьким: гіпоізостенурія  ніктурія. Питома вага сечі зменшується  стає 

монотонною  гіпоізостенурія (1009-1012). Завдяки поліурії з крові виводяться азотисті 

шлаки і вміст їх може бути в нормі. 
Протеїнурія може бути незначною  або досягати високих цифр (3-10 г/л). Це залежить 

від дієти хворого  фізичного навантаження  переохолодження і інших причин. В осаді 

сечі наявні циліндри — гіалінові  зернисті  восковидні. 
Кліренс ендогенного креатиніну зменшений. В аналізі крові: лейкоцитоз з 

нейтрофільозом і лімфопенією, анемія, тромбоцитопенія, підвищення ШОЕ. Анемія є 

наслідком токсичної дії азотистих шлаків  а також  як вважають деякі автори  залежить 

від зменшення ниркового еритропоетину. 
У біохімічному аналізі крові може відмічатися 

гіпопротеїнемія  гіперхолестеринемія  збільшуватись кількість 

сечовини  креатиніну  залишкового азоту  підвищуватись вміст - і -глобулінів. 
Тяжкий перебіг хронічного гомерулонефриту з нефротичним синдромом може 

ускладнюватись тромбофлебітом, кризами дисемінованого внутрішньосудинного зсідання 

крові, гіповолемічним колапсом. 
Лікування хворих здійснюють з урахуванням клінічного варіанту  фази  стадії 

хвороби. Слід уникати переохолоджень  фізичних перевантажень  психоемоційних 

стресів. У фазі загострення - лікування стаціонарне. Призначається дієта № 7, обмеження 
солі до 10 г  а при нефротичному варіанті до 6-8 г на добу. 

Медикаментозне лікування: патогенетичні засоби 

(кортикостероїди  цитостатики  амінохінолінові препарати) - у ангіпертензивній 

стадії;  гіпотензивні ( -адреноблокатори  метилдофа, апресин і інші) за наявності 
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гіпертензії; діуретики (фуросемід  урегіт  гіпотіазид) призначають при набряковому 

синдромі; антикоагулянти і антиагреганти (гепарин  курантіл  індометацин) переважно в 

гіпертензивній стадії, іноді вдаються до гемосорбції, плазмафорезу. 
Якщо виникають інфекційні ускладнення  призначаються антибіотики. В період 

ремісії - санаторно-курортне лікування: Південний берег Криму.  Хворим з високим 

ступенем розвитку ХНН і вираженою азотемією призначають хронічний гемодіаліз або 

трансплантацію нирки, що дозволяє подовжити їх життя. 
Профілактика захворювання включає своєчасне лікування гострих і хронічних вогнищ 

інфекції  загострень, диспансерне спостереження. 
Пієлонефрит. Пієлонефрит (pyelonephritis) — неспецифічне бактерійне запалення 

стінок ниркових мисок  інтертубулярного інтерстицію з послідуючим ураженням 

кровоносних судин і паренхіми нирок. 
Розрізняють одно- і двобічний  гострий і хронічний пієлонефрит. Якщо пієлонефрит 

виникає у разі відсутності морфологічних змін в сечових шляхах  то такий пієлонефрит 

називають первинним. Пієлонефрит  що виникає при наявності аномалій нирок і сечових 

шляхів  порушення відтоку сечі (стриктури сечових 

шляхів  конкременти  нефроптоз  аденома передміхурової залози тощо) носить назву 

вторинного. 
Гострий пієлонефрит. Гострий пієлонефрит (pyelonephritis acuta) (ГПН) виникає 

внаслідок проникнення в нирку інфекційного агента (кишкова 

паличка  стафілокок  протей), частіше висхідним шляхом з сечового міхура  сечоводів 

урогенно  гематогенно і лімфогенно з вогнищ інфекції в інших органах. Шляхи 

проникнення інфекції до нирок: через просвіт сечоводу за наявності міхурово-сечовідного 

рефлюкса  гематогенний шлях  якщо в організмі є вогнища інфекції 

(тонзиліт  аднексит  гайморит тощо). 
Клініка. Як правило ГПН починається з підвищення температури тіла до 38-

39 С  лихоманки  головного болю  тупого болю в поперековій ділянці  однобічного 

або двобічного  дизурії. Може бути нудота  блювота  біль в м'язах  суглобах. Стан 

хворого тяжкий з явищами інфекційно-токсичного шоку. На губах - герпетичні висипання. 

Дихання почащене  везикулярне. Тахікардія. 
Язик сухий  обкладений. Сечопуск частий  болючий  іноді — затримка сечі. 

Позитивний симптом Пастернацького на хворому боці. 
Діагностика. Сеча — відносна щільність зменшена (1012-1015)  що пов'язано з 

порушенням функції дистального відділу канальців нирок  в зв’язку з чим порушується 

реабсорбція води  може бути поліурія. 
Реакція сечі кисла. Для пієлонефриту характерні лейкоцитурія, бактеріурія. Можуть 

бути незначно виражені гематурія і протеїнурія (до 1 г/л)  ціліндрурія 

(гіалінові  зернисті  епітеліальні). Позитивні проби Нечепуренка, Аддіс-Каковського, 

Амбурже. Нерідко сеча виділяється мутна, має лужну реакцію, неприємний запах, з 

осадом солей і гнійними пластівцями. 
Під мікроскопом виявляють в усьому полі зору лейкоцити, зернисті циліндри, а також 

еритроцити. 
Загальний аналіз крові — нейтрофільний лейкоцитоз з нейтрофільозом  збільшення 

ШОЕ. 
Дані інструментальних методів дослідження (УЗД нирок та сечових 

шляхів  екскреторна урографія  сканографія  комп’ютерна томографія) допомагають 

встановленню діагнозу. 
Якщо перебіг хвороби сприятивий  то через 1 місяць настає видужання. Іноді 

захворювання має прогресуючий перебіг з періодами загострення і ремісії. Ця форма часто 

переходить в хронічний піелонефрит. Гострий піелонефрит може дати 

ускладнення: паранефрит  абсцеси в нирках  уросепсис  піелонефроз  гостра ниркова 

недостатність. 
Лікування: режим ліжковий; молочно-рослинна дієта з виключенням 

алкоголю  гострих страв  консервів  кави. Рекомендується пити відвари 

шипшини  компоти  мінеральні води (Трускавецької  Миргородської) до 3 л на добу. 
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Антибактерійну терапію слід проводити, враховуючи збудника і його чутливість до 

атибіотиків: а) використовують пеніцилін, напівсинтетичні пеніциліни, гентаміцин, 

фосфоміцин, клафоран і ін., б) призначають нітрофуранові препарати: фуразолідон, 

фурагін ( по 0,1 г 3—4 р на добу 7-10 днів), а також бісептол-480 ( по 2 т. 2-3 р.  в день 2-3 
тижні), 5-НОК ( по 0,1 г 4 р. в день 2-3 тижні ). Антибактерійну терапію поєднують з 

протигрибковими засобами, спазмолітиками, діуретиками. 
Хронічний пієлонефрит. Хронічний пієлонефрит (pyelonephritis chronica, ХПН 

)  хронічне неспецифічне запалення інтерстиціальної тканини нирок і слизової оболонки 

мисок з наступним ураженням кровоносних судин і тенденцією до прогресування. 
Хронічний пієлонефрит може бути наслідком неефективного лікування гострого 

пієлонефриту. Розвитку його сприяє застій сечі, запальні захворювання жіночих статевих 

органів, апендицит, сечокам’яна хвороба, цукровий діабет, хронічні інтоксикації. На 

розвиток захворювання впливає стан імунної системи  аутоімунні реакції. Основний 

шлях проникнення інфекції — висхідний (уриногенний)  який реалізується, головним 

чином, у разі порушення уродинаміки (сечокам'яна хвороба  аномалії та стриктури 

сечових шляхів  пухлини  вагітність тощо). Інфекція поширюється із ниркових мисок на 

ниркову паренхіму. 
У фазі загострення ХНН основні симптоми нагадують клінічні ознаки гострого 

пієлонефриту. 
Клініка. Розрізняють латентну  рецидивуючу  гіпертензивну  анемічну і азотемічну 

форми захворювання. В залежності від форми в клінічній картині наявні всі чи окремі 

симптоми. Хворих можуть турбувати підвищення температури тіла  лихоманка  біль в 

ділянці нирки чи обох нирок  головний біль  загальна слабість  швидка 

стомлюваність  дизуричні розлади. При нирковій недостатності втрачається 

апетит  турбують нудота  блювота  спрага  метеоризм. 
При огляді хворих може відмічатись блідість і сухість шкіри. 
Нирки не пальпуються  може бути напруження і болючість м’язів живота. 
При перкусії відмічається зміщення лівої межі серцевої тупості назовні від 

середньоключичної лінії (при наявності артеріальної гіпертензії). 
При аускультації: над легенями везикулярне дихання. Тони серця ослаблені, акцент ІІ 

тону над аортою. Спостерігається підвищення артеріального тиску, як систоличного, так і 

діастолічного. 
Зміни на очному дні: артерії вузькі, вени розширені (retinopathia hypertonica). При 

прогресуванні захворювання — крововиливи  у важких випадках — відшарування 

сітківки. 
У крові: анемія  лейкоцитоз з 

нейтрофілією  лімфопенією  тромбоцитопенія  прискорення ШОЕ. 
Сеча: питома вага в кінці захворювання знижується до 1003-1005 (гіпоізостенурія). 

Білок у сечі в невеликій кількості (до 1 г/л). Лейкоцитурія різна в окремих порціях 

сечі  тому необхідно досліджувати сечу за Нечипоренком, Амбурже і за Аддіс-
Каковським. При пієлонефриті лейкоцитурія переважає над еритроцитурією, характерна 

наявність осмотично активних лейкоцитів в сечі (клітин Штернгеймера-Мальбіна). 
Бактеріологічне дослідження сечі виявляє значну кількість бактерій. 
Проба за Зимницьким на початку захворювання виявляє гіпостенурію  а пізніше — 

гіпоізостенурію. 
Знижується кліренс креатиніну  сечовини. Збільшується рівень сечовини і креатиніну 

в сироватці крові. 
При рентгенологічному  ультразвуковому дослідженні нирок  комп’ютерній 

томографії знаходять розширення і деформацію ниркових мисок різного ступеня 

вираженості  асиметрію, зморщення нирок. 
 Перебіг хронічного пієлонефриту при своєчасному і адекватному лікуванні 

сприятливий. Частіше під впливом охолодження  інфекцій  інтоксикацій  порушення 

дієти можуть виникати рецидиви  що ведуть до прогресування захворювання. З часом 

рецидиви стають частішими  ремісії короткими. Прогресування хвороби веде до розвитку 

вторинно зморщеної нирки  ниркової недостатності. 
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Лікування: необхідно уникати переохолоджень і простуд; дієта № 7 (при загостренні 

захворювання). При анемії — продукти, багаті на залізо 

(полуниці  яблука  гранати)  корисно вживати виноград  кавуни  дині. 
      Антибактеріальні препарати призначають 10-12 денними курсами з переривами в 2-

3 тижні. Широко застосовують похідні налідиксової кислоти — неграм  невіграмон; 

нітрофурани  бісептол  сульфаніламідні препарати короткочасної дії 

(етазол  уросульфан). Перед призначенням уросептиків обов’язково визначають вид 

збудника і його чутливість до протимікробних засобів. Призначають також вітаміни групи 

В  аскорбінову кислоту  антигістамінні препарати  спазмолітики. 
За наявності гіпертензивного синдрому обмежують кількість кухонної солі до 4-6 г на 

добу  призначають гіпотензивні засоби. 
При анемії рекомендуються препарати заліза. У фазі ремісії — санаторно-курортне 

лікування (Трускавець  Гусятин, Сатанів, Південний берег Криму). 
 
 
 
 
Тема 8. Симптомокомплекс захворювань органів кровотворення. Анемії. Лейкемії. 
 
 

Анемії –це група захворювань, які характеризуються переважно зниженням в 

одиниці об'єму крові вмісту гемоглобіну і еритроцитів, або недостатністю їх морфо-
функціональних властивостей 

  
Одночасно в периферичній крові можуть з’являтися еритроцити різних розмірів-

 пойкілоцитоз, різної форми – анізоцитоз, різного ступеня забарвлення – гіперхромія 

та гіпохромія, еритроцити з включеннями – тільця Жолі, кільця Кабо, ядерні еритроцити – 
еритробласти, нормобласти, мегалобласти. 

Для визначення особливостей морфогенезу анемій та інших захворювань крові широко 

використовується біопсія кісткового мозку шляхом стернальної пункції. У пунктаті грудини 

можна діагностувати стан регенерації кісткового мозку при анемії та тип еритропоезу –
 еритробластичний, нормобластичний, мегалобластичний. 

Класифікація анемій. За етіологією та патогенезом розрізняють три групи анемій: 
- постгеморагічні анемії, внаслідок крововтрати; 
- анемії внаслідок порушення кровотворення; 
- гемолітичні анемії, внаслідок підвищеної руйнації еритроцитів. 
За перебігом анемії бувають гострі та хронічні. 
Постгеморагічні анемії розвиваються внаслідок масивної кровотечі з судин 

шлунка, кишечника при їх виразкуванні чи пухлинному ураженні, при розриві маткової труби 

внаслідок позаматкової вагітності, розриві аорти, роз’їданні судин легені туберкульозним 

процесом, тощо. При кровотечі з великих судин розвивається гостра постгеморагічна анемія і 
смерть настає швидше, ніж розвиваються морфологічні прояви анемії. При тривалій кровотечі з 

дрібних судин виникає хронічна постгеморагічна анемія, яка проявляється блідістю шкіри, 

слизових оболонок, внутрішніх органів. Червоний кістковий мозок у плоских кістках, 

епіфізах гіперплазується, стає яскравим, соковитим. Жовтий кістковий мозок метаплазується в 

червоний, з’являються осередки екстрамедулярного кровотворення в селезінці, тимусі, 

лімфатичних вузлах та інших тканинах. Внаслідок гіпоксії у внутрішніх органах розвиваються 

дистрофічні зміни, дрібні крововиливи на слизових та серозних оболонках. 
Анемії внаслідок порушення кровотворення виникають при дефіциті заліза, вітаміну В-

12, фолієвої кислоти. Сюди відносять гіпо- і апластичні анемії. Залізодефіцитні 

анемії завжди гіпохромні і розвиваються при недостатньому надходженні заліза в організм з 

їжею. Такі анемії частіше розвиваються у дітей, а також при посиленій потребі організму на 

залізо у вагітних, молодих дівчат при ювенільному чи клімактеричному хлорозі у жінок 

похилого віку. Вони можуть виникати при захворюваннях шлунка, кишечника, особливо 

після резекцій цих органів. Вітамін В-
12, фолієводефіцитні анемії або мегалобластичні гіперхромні, перніціозні 
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анемії харатеризуються порушенням еритропоезу і виникають при порушенні асиміляції 

харчового вітаміну В-12 у шлунку, що спостерігається при його захворюваннях, коли має місце 

випадіння секреції гастромукопротеїну. Такі зміни можуть мати спадкове походження 

або аутоімунний генез. При лімфогранулематозі, поліпозі, сифілісі, корозивному гастриті, 

злоякісних пухлинах шлунку, 

після резекцій шлунку, кишечника розвиваються перніціозоподібні анемії. Причиною таких 

анемій може бути екзогенна недостатність вітаміну В-12 чи фолієвої кислоти у дітей при 

вигодовуванні їх козячим молоком. Внаслідок цього кровотворення відбувається 

за мегалобластичним типом, кроворуйнування переважає над 

кровотворенням. Патоморфологічні прояви анемії: гемосидероз печінки, селезінки, нирки, 

жирова дистрофія паренхіматозних органів, загальне ожиріння, шкіра блідого кольору з 

лимонно-жовтим відтінком, на слизових, серозних оболонках, шкірі дрібні крововиливи. В 

шлунково-кишковому тракті атрофічні та склеротичні зміни, кістковий мозок стає малиново-
червоним з переважанням еритробластів, нормобластів, мегакаріобластів. В задніх та бокових 

стовпах спинного мозку фунікулярний мієлоз, в головному мозку – осередки розм’якшення та 

ішемії. Гіпопластичні та аластичні анемії можуть бути ендогенними або спадковими 

(сімейна апластична анемія Фанконі та гіпопластична анемія Ерліха) та екзогенними або 

набутими (радіаційна анемія, токсична анемія, медикаментозна анемія). 
Гемолітичні анемії характеризуються підвищеною руйнацією еритроцитів, яка може 

бути внутрішньосудинною та позасудинною. Внутрішньосудинні гемолітичні анемії виникають 

при попаданні в організм гемолітичних отрут, при тяжких опіках - токсичні анемії; при малярії, 

сепсисі та інших інфекціях – інфекційні анемії; при переливанні несумісної за групою чи резус-
фактором крові – посттрансфузійні анемії; при імунопатологічних процесах – імунні 

, ізоімунні та аутоімунні анемії (гемолітична хвороба новонароджених, 

хронічний лімфолейкоз, карциноматоз кісткового мозку, системний червоний вівчак, 

медикаментозний імунний гемоліз, 

температурні гемоглобінурії та інш.). Позасудинні (внутрішньоклітинні) гемолітичні анемії 

переважно мають спадкове походження і розділяються 

на еритроцитопатії, еритроцитоферментопатії та гемоглобінопатії. До гемолітичних анемій, які 

розвиваються внаслідок дефекту структури мембрани еритроцитів, відносять 

спадковий мікросфероцитоз, 

спадковий овалоцитоз та інш. Еритроцитоферментопатичні гемолітичні анемії виникають при 

недостатності ферменту пентозофосфатного циклу – глюкозо-6-фосфатдегідрогенази 

та піруваткінази. Ці анемії прогресують при вірусних інфекціях, вживанні деяких 

медикаментів. Гемоглобінопатичні гемолітичні анемії розвиваються при порушенні синтезу 

гемоглобіну - - і -таласемія чи при появі аномальних гемоглобінів – S, C, D, E. Серповидно-
клітинна анемія може поєднуватися з іншими гемоглобінопатіями. 

Морфологічні прояви гемолітичних анемій в переважній більшості досить специфічні: 

загальний гемосидероз, надпечінкова або гемолітична жовтяниця з розвитком у важких 

випадках гемоглобінурійного нефрозу, спленомегалія при спадкових гемолітичних анеміях, 

наявність осередків екстрамедулярного кровотворення. 
  
Тромбоцитопенії - тромбоцитарні захворювання, які проявляються зниженням 

кількості тромбоцитів у периферійній крові внаслідок їх підвищеного руйнування або 

недостатнього утворення. 
  
 Вони можуть бути спадковими та набутими. Набуті тромбоцитопенії поділяються на 

імунні та неімунні. Імунні тромбоцитопенії виникають при несумісності крові за однією із 

систем, при порушенні антигенної структури тромбоцитів (гетероімунні), при виробленні 

антитіл проти власних тромбоцитів (аутоімунні). Неімунні тромбоцитопенії виникають при 

механічних травмах тромбоцитів, пригніченні проліферації клітин кісткового мозку внаслідок 

дії токсичних речовин, дії променевої радіації, метастазування злоякісних 

пухлин, гемобластозів, недостатності вітаміну В12 або фолієвої кислоти, при ДВЗ-
синдромі тощо. Морфологічними проявами тромбоцитопенії є 

наявність геморагічного синдрому на шкірі, слизових оболонках, паренхімі внутрішніх органів. 
  



 

50 

Тромбоцитопатії – захворювання, при котрих спостерігається морфологічна, 

функціональна, біохімічна неповноцінність тромбоцитів, що зумовлює 

розвиток геморагічного синдрому на рівні судин мікроциркуляторного русла. 
  
Тромбоцитопатії можуть бути спадковими та набутими. Вони характеризуються 

порушенням утворення гемостатичної тромбоцитарної пробки, включаючи адгезію, секрецію, 

агрегацію. Спадкові варіанти патології переважно сполучаються з іншими спадковими 

дефектами. В їх основі лежать аутосомно-рецесивне порушення синтезу 

мембранних глікопротеїнів та секреції тромбоцитів. Прикладом може бути хвороба Гланцмана-
Негелі – відсутність агрегації у тромбоцитів, порушення зв язування з фібриногеном та 

тривалих кровотечах; синдром Бернара-Сульє – великі тромбоцити та зиження їх 

адгезії. Набуті тромбоцитопатії виникають при багатьох хворобах: гемобластози, В-12 
дефіцитній анемії, цирозах і пухлинних захворюваннях печінки, уремії, променевій хворобі, 

скорбуті, масивних гемотрансфузіях, ДВЗ-синдромі, гормональних порушеннях, 

медикаментозних та токсичних ураженнях організму, тощо. Тромбоцитопатії можуть 

перебігати з більш або менш вираженою тромбоцитопенією. 
Коагулопатії – група захворювань, які зв язані з порушенням системи коагуляції 

крові. Стійка недостатність любого з факторів коагуляції є причиною 

розвитку геморагічного синдрому в організмі: тривалі кровотечі, які тривалий час не 

зупиняються, спонтанні петехії, великі гематоми після травм, кровотечі в шлунково-
кишковий тракт, суглоби тощо. 

  
Розлади коагуляції можуть бути спадковими та набутими. 
Набуті коагулопатії виникають при недостатності вітаміну К, коли пригнічуються 

фактори коагуляції:ІІ, VІІ, ІХ, Х, та білка С. Такі стани часто виникають при захворюваннях 

печінки, поскільки тут синтезуються практично всі фактори коагуляції; ДВЗ-синдромі. ДВЗ-
синдром - коагулопатія, при якій має місце активація коагуляції, що призводить до 

утворення мікротромбів у мікроциркуляторному руслі. Як результат тромботичного діатезу 

виникає дефіцит тромбоцитів, фібрину, факторів коагуляції і вторинної активації механізмів 

фібринолізу, що посилює геморагічний діатез. 
Спадкові коагулопатії проявляються недостатністю якогось одного фактору 

коагуляції. Вони часто зустрічаються при родинних браках (династії правителів в Європі, Росії) 

– гемофілія А при недостатності фактора VІІІ та гемофілія В при недостатності фактора ІХ. Для 

більшості коагулопатій характерним є аутосомний тип передачі. Порушення гемостазу 

проявляється наступними змінами в коагулограмі: збільшення тривалості 

кровотечі, протромбінового часу (тривалість у секундах формування згортку плазми крові у 

присутності тромбопластину і солей кальція), тромбопластинового часу (період 

формування тромбопластину – фактора ІІІ тромбоцитів, який сприяє 

перетворенню протромбіна у тромбін). 
 3.не вогнище кровотворення, що властиве для хронічних анемій. 
 

ЛЕЙКОЗИ ТА ЛІМФОМИ 
  

Відповідно до Міжнародної гістологічної і цитологічної класифікації пухлинних захворювань 

кровотворної і лімфоїдної тканин, в основу якої покладений клітинний склад новоутворень і 

характер поширення, пухлини системи крові, або гемобластози, поділяють на дві групи: 
•   лейкози (лейкемії) - системні пухлинні захворювання кровотворної тканини; 
•   лімфоми - регіонарні пухлинні захворювання кровотворної і/або лімфоїдної тканини. 
Такий розподіл є значною мірою умовним, оскільки обмежений пухлинний ріст і дифузна 

пухлинна інфільтрація можуть мати місце одночасно або послідовно в одного і того ж хворого. 
Лейкемії і лімфоми, включаючи лімфому Ходжкіна, складають приблизно 8 % від всіх 

злоякісних новоутворень, і всі разом входять до числа шести найчастіших видів злоякісних пухлин. 

У СШ А щороку на лейкемії хворіє біля 25000 чоловік, із них вмирає 15000-20000. Рівень смертності 

в останньому десятилітті різко знизився в результаті підвищення ефективності терапії. Гострі 

лейкемії складають біля 50-60 % від всіх лейкемій, причому гостра мієлобластна лейкемія 

зустрічається дещо частіше, ніж гостра лімфобластна лейкемія. Хронічні лейкемії складають біля 
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40-50 % від всіх лейкемій, причому хронічна лімфоцитарна лейкемія зустрічається дещо частіше, 

ніж хронічна мієлоцитарна лейкемія (рис. 16.1). 
В останні роки одержала поширення в більшості країн класифікація франко-аме-рикано-

британської групи гематологів (РАВ-система, табл. 16.1). Відповідно до цієї класифікації 

виділяють три варіанти гострого лімфобластного лейкозу (Ь1, Ь2, ЬЗ) залежно від розмірів бластів, 

структури ядра і цитоплазми, а також за імунологічними (імуноморфологічними) або 

генетичними ознаками (див. табл. 16.2,16.5). Гостра мієлобластна лейкемія також класифікується 

по РАВ-системі залежно від "зрілості" і спрямованості диференціювання лейкозних клітин. Вона 

включає типи МІ, М2, МЗ, М4, а також моно-цитарну лейкемію (М5), еритро-лейкемію (М6) і 

мегакаріоци-тарну лейкемію (М7), які в основному розглядають окремо. 
Гостра міслобластна лейкемія (ГМЛ) 
М І Складається тільки із мієлобластів без дозрівання 
М2 Мієлобласти з ознаками дозрівання 
МЗ Гостра промієлобластна лейкемія; проміслобласти мають безліч темних азурофільних 

цитоплазматичних гранул. 
М4 Гостра мієломонобластна лейкемія, яка розвивається із загальних клітин - попередників 

моноцитів і гранулоцитів. 
М5 Гостра монобластна лейкемія 
М6 Еритролейкемія (синдром Ді Гуглієльмо); домінують еритробласти при відсутності 

мієлобластів. 
М7 Мегакаріобластна лейкемія 
Гостра лімфобласіна лейкемія (ГЛЛ) 
ЬІ «Гомогенні» лімфобласти середнього розміру; 

імунологічно не маркіруються, але вони охоплюють декілька типів, включаючи просту ГЛЛ і 

перед-В ГЛЛ; зустрічається у дітей; має найкращий прогноз. 
VI Гетерогенні бластні клітини; також змішана група, деякі не маркіруються, Т-клітинні; 

спостерігаються звичайно у дорослих і мають поганий прогноз. 
ІЗ Гомогенні базофільні бластні клітини (типу клітин при лімфомі Беркітта), складається із В-

клітин і мають поганий прогноз. 
Для цього необхідно вміти: 
•    визначити видимі макро- і мікроскопічні прояви підтипів гострих і хронічних 

лей козів (лейкемій), пояснити механізм розвитку, вихід та оцінити їхнє значення; 
•    визначити видимі макро- і мікроскопічні прояви ходжкінських і неходжкінських лімфом, 

пояснити механізм розвитку, вихід та оцінити їх значення; 
Лейкемія (лейкоз) - це системне прогресуюче розростання незрілої пухлинної тканини в органах 

кровотворення з гематогенним поширенням в інші органи і тканини. 
Характерною рисою лейкозів є швидка дисемінація (поширення) пухлинних клітин по системі 

кровотворення. Внаслідок цього вже на ранніх етапах захворювання набуває системного 

характеру. Поряд з кістковим мозком найчастіше спостерігається ураження селезінки, лімфатичних 

вузлів, лімфатичних утворень (пейєрові бляшки, солітарні лімфоїдні фолікули) по ходу шлунково-
кишкового тракту, печінки та інших органів. Обсяг лейкозних розростань і їх поширення в організмі 

можуть бути різноманітними залежно від форми лейкозу, стадії хвороби, проведеного 

лікування. Ці лейкозні розростання називаються пейкемічним інфільтратом. 
Етіологія. Причина багатьох випадків лейкемій залишається невідомою. Але, оскільки 

пухлинна природа лейкозів не викликає сумніву, питання етіології лейкозів і пухлин, очевидно, 

однотипні. Лейкози - поліетіологічні захворювання. У їх виникненні можуть бути причетні різні 

чинники, спроможні викликати мутацію клітин кровотворної тканини. Серед цих чинників слід 

зазначити такі: 
Віруси. Вважають, що віруси, які викликають лейкемію у тварин, можуть викликати її і в 

людини. Вперше було описано в Японії, що ретровірус (людський Т-лімфотроп-ний вірус І типу 

НТЬУ-І) є причиною виникнення одного з типів Т-лімфоцитарної лейкемії у людини. Доведено 

також, що родинний вірус, НТЬУ-ІІ, є причиною багатьох типів хронічних Т-клітинних лейкемій. 
Іонізуюче випромінювання стало причиною численних випадків лейкемії у перших радіологів 

і мешканців Хіросіми та Нагасакі після атомного бомбардування. Доведено підвищення 

захворюваності на лейкемію у дітей при внутрішньоутробному опроміненні, а також розвиток її у 
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хворих, які одержували променеву терапію при лікуванні анкілозуючого спондиліту і хвороби 

Ходжкіна. 
Хімічні речовини. Описано випадки, коли причиною лейкемій були миш'як, бензол, фенілбутазон 

і хлорамфенікол. Ті ж самі цитотоксичні ліки, які використовуються для лікування пухлин, можуть 

стати причиною розвитку лейкемій. 
При аплазії кісткового мозку будь-якої етіології збільшується схильність до виникнення 

лейкемій. 
Імунодефіцитні стани. Виникнення лейкемій при імунодефіцитах пов'язано зі зниженням 

імунного нагляду, що призводить до порушення руйнування потенційно нео-пластичних 

гемопоетичних клітин. 
Генетичний чинник. Порушення структури хромосом досить часто виявляються у хворих на 

лейкемії. Першим підтвердженням даного факту стала знахідка Філадельфійської хромосоми 

(маленька 22 хромосома, яка утворюється в результаті взаємної транслокації генетичного матеріалу 

між 22 і 9 хромосомами) при хронічній мієло-цитарній лейкемії. Становить інтерес той факт, що у 

дітей із синдромом Дауна (трисо-мія по 21 хромосомі) у 20 разів вищий ризик захворювання на 

лейкемію. Також ризик збільшується при захворюваннях, пов'язаних із нестабільністю хромосом 

(синдром Блюма, анемія Фанконі). 
Класифікація 
Лейкози (лейкемії) класифікуються за декількома характеристиками: За клінічним перебігом: 
1. Гострі лейкози (лейкемії) - починаються гостро, швидко прогресують, 

при відсут ності лікування призводять до смерті протягом декількох місяців. У крові в 

основному визначається велика кількість бластних клітин. 
2.Хронічні лейкози (лейкемії") починаються поступово і повільно прогресують, навіть при 

відсутності лікування хворі можуть прожити декілька років. У крові виявляються в 

основному незрілі, але з тенденцією до дозрівання клітини. 
За гісто- (цито-) генезом, характером і напрямком диференціювання клітин, які розростаються: 
Серед гострих лейкозів виділяють: 
•    недиференційований; 
•    мієлобластний; 
•    лімфобластний; 
•    монобластний (мієломонобластний); 
•    еритробластний; 
•    мегакаріобластний. 

Серед хронічних лейкозів залежно від ряду дозріваючих клітин гемопоезу, виділяють лейкози 

мієлоцитарного, лімфоцитарного і моноцитарного походження: 1. Лейкози мієлоцитарного 

походження: 
•    хронічний мієлоїдний лейкоз; 
•    еритремія; 
• істинна поліцитемія Вакеза - Ослера. 
2. Лейкози лімфоцитарного походження: 
•    хронічний лімфоїдний лейкоз; 
•    лімфоматоз шкіри (хвороба Сезарі); 
•    парапротеїнемічні лейкози (мієломна хвороба, первинна макроглобулінемія Вальденстрема, 

хвороба важких ланцюгів Франкліна). 
3. Лейкози моноцитарного походження: 
•    хронічний моноцитарний лейкоз; 
•    гістіоцитози. 
За картиною периферійної крові: 
1. Лейкемічні, які характеризуються значним збільшенням кількості лейкоцитів, у тому числі і 

лейкозних клітин, у периферичній крові (десятки і сотні тисяч, іноді до мільйона в 1 мкл крові). 

Це найчастіша форма. 
2.Сублейкемічні, при яких кількість лейкоцитів декілька вища від норми (15-25 тисяч в 1 мкл 

крові), але в крові визначаються пухлинні клітини. 
3.Алейкемічні, при яких кількість лейкоцитів у межах норми, в крові 

не визнача ються пухлинні клітини. Цей тип спостерігається рідко, але він виникає в 
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основному вже на ранніх етапах захворювання. З метою діагностики використовують 

трепанобіопсію крила клубової кістки або пунктат кісткового мозку грудини. 
4.Лейкопенічні, при яких кількість лейкоцитів нижча від норми, іноді може дося гати однієї 

тисячі, але можуть бути якісні зміни, зумовлені появою лейкозних клітин. 
Клініка і морфологія лейкозів залежить від ступеня зрілості і гістогенезу клітин. 
Гострі лейкемії 

Гострий лейкоз характеризується гострим початком (висока лихоманка, явища важкої інтоксикації) 

і швидким прогресуванням хвороби. Захворювання зустрічається у \ всіх вікових групах, 

включаючи дітей та осіб похилого віку. Найчастішими формами І гострих лейкозів є гострий 

лімфобластний лейкоз (лейкемія) і гострий мієлобластний лейкоз (лейкемія). 

Гостра лімфобластна лейкемія в основному зустрічається в ран-I ньому дитячому віці (пік у 3-
4 роки). Гостра мієлобластна лейкемія зустрічається в І будь-якому віці, але найчастіше у підлітків 

(пік у 15-20 років). Гострі лейкемії характе-I ризуються проліферацією бластів без ознак 

диференціювання. Для гострого не-I диференційованого лейкозу характерна інфільтрація всіх 

органів кровотворення і па-I ренхіматозних органів недиференційованими однорідного виду дрібними, 

круглими, гіпер-I хромними клітинами гемопоезу І—11 класів (тобто поліпотентними клітинами-
поперед-I никами і частково детермінованими клітинами-попередниками мієло- і лімфопоезу). І 
Гострий недиференційований лейкоз перебігає як септичне захворювання. І при мієло-I бластнііі, і 

при лімфобластній лейкеміях у периферійній крові визначається лейкоци-I тоз (збільшення 

кількості лейкоцитів) із наявністю бластів. При гострому лейкозі в І периферійній крові знаходять 

так званий лейкемічний провал (кіаіиа Іеисетісия) -різке збільшення бластних клітин та одиничні 

зрілі елементи при відсутності пере-щхідних дозріваючих форм. Іноді кількість лейкоцитів 

може бути не збільшена, але І бласти обов'язково присутні. Дуже рідко в крові відсутні 

і бласти (алейкемічна лейке-I мія). Проте в пунктаті кісткового мозку зміни знаходять при 

будь-яких формах лейкемій. Відзначається дифузне ураження тканини кісткового мозку, пухлинні 

клітини витісняють інші гемопоетичні ростки і жирову тканину. Кістковий мозок губчастих і 
трубчастих кісток при лімфобластному лейкозі на всьому протязі стає соковитим, малиново-
червоним (вигляд малинового желе). При мієлобластному лейкозі він набуває 

зеленуватого {гноєподібного) відтінку, тому його називають піоїдний кістковий мозок. При гострій 

лімфобластній лейкемії і гострій моноцитарній лейкемії часто спостерігається збільшення 

лімфатичних вузлів, при гострій мієлобластній лейкемії збільшення звичайно відсутнє. Збільшення 

селезінки відносно невелике (у порівнянні з хронічними формами лейкозу), маса її сягає500 
-600гр. 

У крові пацієнтів спостерігається зниження кількості інших формених елементів внаслідок 

витіснення цих ростків неопластичними клітинами. В результаті виникає анемія, яка здебільшого 

важка і швидко розвивається, проявляється блідістю шкірних покривів та симптомами 
гіпоксії. Тромбоцитопенія (зниження кількості тромбоцитів) призводить до 

виникнення петехіальних крововиливів (геморагічний діатез). В основі 

розвитку геморагічного діатезу лежить також підвищення проникності судинної стінки, що 

зумовлено недокрів'ям та інтоксикацією. Нейтропенія (зниження кількості нейтрофільних 

лейкоцитів) проявляється у вигляді частих інфекційних захворювань і виразок (некроз) на 

слизових оболонках. Некрози частіше всього розвиваються у слизовій порожнині рота, мигдаликів 

(некротична ангіна), шлунково-кишкового тракту. Іноді можуть виникати інфаркти селезінки. 

Причиною некрозів можуть служити лей-кемічні інфільтрати, які звужують просвіт судин. Різке 

зниження імунітету і загальної реактивності організму супроводжується активацією інфекцій і 

розвитком альтеративного запалення. 
У хворих на промієлобластну лейкемію може розвинутися синдром дисемінованого 

внутрішньосудинного зсідання (ДВЗ-синдром), тому що в гранулах пухлинних клітин міститься 

багато тромбопластичних речовин, які у великій кількості потрапляють у кровотік при загибелі 

клітин. 
У печінці при усіх формах гострого лейкозу розростання бластних клітин 

можуть локалізуватися як в області портальних трактів, так і за ходом синусоїдних капілярів, що 

супроводжується деструкцією печінкових балок, дистрофічними змінами гепато-цитів, аж до їх 

вогнищевого некрозу. 
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При ураженні шкіри вогнищеві лейкозні проліферати розташовуються в поверхневих і глибоких 

шарах дерми, переважно навколо судин, волосяних фолікулів і потових залоз. Це може 
супроводжуватися некрозом і виразкуванням епідермісу. 

Лікування хворих передбачає застосування цитостатичних препаратів та антибіотиків. 
Причини смерті: 
•    кровотеча (геморагічний діатез), крововилив у мозок; 
•    інтоксикація; 
•    приєднання інфекцій (сепсис) тощо. 
ХРОНІЧНІ ЛЕЙКЕМІЇ 
Хронічні (лейкози) лейкемії в основному характеризуються поступовим початком, повільною 

прогресією, навіть без лікування тривалість життя складає 10-15 років. Хронічна лімфоцитарна 

лейкемія частіше зустрічається у людей, старших 60 років. 
Хронічна мієлоцитарна лейкемія зустрічається у всіх вікових групах, але найчастіше у 40-50 
років. 

Необхідно знати, що відносно доброякісний перебіг може замінитися бластним кризом, коли в 

крові з'являються бластні, недиференційовані форми лейкозних клітин. Тоді захворювання різко 

стає важким, і його перебіг нагадує гострий лейкоз і нерідко в цей період закінчується 

смертельним виходом. Наприклад, при хронічній мієлоцитарній лейкемії мієлобласти в кістковому 

мозку складають не більше 5 %. При збільшенні їхньої кількості більше 5 % говорять про 

загострення або бластний криз. 
Відмінності хронічних лейкозів від гострих, У хворих розвивається загальне хронічне недокрів'я, 

збільшуються внутрішні органи в результаті дистрофічних змін та їх інфільтрації пухлинними 

клітинами (лейкемічні інфільтрати). При всіх хронічних лейкеміях відбувається збільшення селезінки, 

генералізоване збільшення лімфатичних вузлів. 
Селезінка при хронічному лімфоцитарному лейкозі збільшується до 1 кг. При 

хронічному мієлоцитарному лейкозі її вага може досягати 5-6 кг (в нормі 120-150 г), пульпа набуває 

вигляду гнилої сливи. 
Лімфатичні вузли значно збільшені, м'які. При лімфолейкозі вони зливаються у величезні 

щільні пакети, на розтині соковиті, біло-рожеві, при мієлоцитарному лейкозі -сіро-червоного 

кольору. При будь-якому хронічному лейкозі малюнок лімфовузла стертий в результаті розростання 

незрілої пухлинної тканини. Хронічна лімфоцитарна лейкемія з ураженням лімфовузлів ідентична з 

дрібноклітинною лімфоцитарною лімфо-мою (Т- і В-типи - раніше називалися 

"високодиференційована лімфоцитарна лімфо-ма"). У тій або іншій мірі виражена лейкозна 

інфільтрація тканини мигдаликів, групових і солітарних лімфатичних фолікулів кишки, нирок, 

шкіри, іноді головного мозку і його оболонок(нейролейкемія). 
Печінка суттєвіше збільшена при мієлоцитарному лейкозі, ніж при лімфоцитарному, і за рахунок 

лейкемічних інфільтратів. Лейкемічні інфільтрати розташовуються пере-1 важно при 

мієлоцитарному лейкозі всередині часточки між печінковими балками, при І лімфоцитарному - за 

ходом тріад. Лейкемічні інфільтрати при мієлоцитарному лейкозі поліморфніші (за рахунок великої 

кількості перехідних форм), цитоплазма в клітинах І чітко виражена, ядра світлі, містять пухкий 

дифузно розташований хроматин. При лімфо-I лейкозі інфільтрати мономорфні, представлені 

дрібними, приблизно однаковими, круг-I лими з гіперхромними (компактне розташування 

хроматину) лімфоцитарними пухлин-Іними клітинами. Мієлобласти важко морфологічно 

віддиференціювати від лімфобластів, завинятком таких випадків: 
•   коли вони містять палички Ауера - фіолетові кристалічні цитоплазматичні включення; 
•   коли є видиме диференціювання в промієлоцити, у цитоплазмі яких визначаються великі 

гранули; 
•   при використанні цитохімічних та імунологічних методів дослідження.  
Таким чином, хронічні лімфолейкози характеризуються: 

        значним збільшенням розмірів як імунокомпетентних, так і паренхіматозних 

органів відсутністю геморагічного діатезу; 
    відсутністю некрозів, які можуть з'явитися в період бластного кризу. 

Патоморфоз лейкозів при лікуванні цитостатиками: може не спостерігатися різкого 

збільшення кровотворних і паренхіматозних органів. Може розвиватися навіть аплазія кісткового 

мозку з панцитопенією (лейкопенією). У зв'язку з тим, що цитостатики знижують також і 

фізіологічну регенерацію, можуть посилюватися некротичні виразкові процеси в шлунково-
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кишковому тракті, активація інфекції. Тому цитоста-тичні препарати призначають у поєднанні з 

антибіотиками. 
Хронічний еритромієлоз, еритремія, істинна поліцитемія (хвороба Вакеза-Осле-ра), первинна 

макроглобулінемія Вальденстрема, хвороба важких ланцюгів, хронічний моноцитарний лейкоз є 

рідкісними захворюваннями. 
Найбільше значення серед групи хронічних парапротеїнемічних лейкозів має мієломна хвороба. 
Мієломна хвороба (мієлома, хвороба Рустицького - Калера) характеризується неопластичною 

проліферацією плазматичних клітин (плазмобластів) з продукцією мо-ноклонових 

імуноглобулінів (парапротеїнів) або їх фрагментів. Залежно від класу і типу синтезованих і 

секретованих парапротеїнів виділяють такі імунохімічні варіанти: О-, А-, О-, Е-мієлому, мієлому 

Бенс - Джонса (хвороба легких ланцюгів) тощо. Клінічні та морфологічні прояви варіантів подібні. В 

основному мієлома перебігає як алейкеміч-ний варіант, але можлива і наявність у крові мієломних 

клітин. 
Залежно від характеру мієломних інфільтратів розрізняють такі форми: 
•    вузлову; 
•    дифузну; 
•    дифузно-вузлову. 
Мієлома може перебігати в солітарній формі, у вигляді поодинокого вузла, але частіше вона 

буває множинною. 
Пухлинні інфільтрати найчастіше з'являються у плоских кістках (ребра, кістки черепа) і хребті, 

рідше - у трубчастих кістках (плечова, стегнова кістка). Пухлинна тканина, яка розростається, 

призводить до деструкції кісткової тканини і розвитку патологічних переломів. При дифузному 

розростанні пухлинної кровотворної тканини спостерігається остеолізис і остеопороз - утворення 

гладкостінних, немовби штампованих дефектів. Крім кісткового мозку та кісток, мієломноклітинні 

інфільтрати постійно виявляються у внутрішніх органах. 
При мієломній хворобі у зв'язку із секрецією пухлинними клітинами парапротеїну часто 

розвивається АЬ-амілоїдоз. Найбільше значення серед парапротеїнемічних 

змін має парапротеїнемічнип нефроз, або мієломна нефропатія. В основі парапротеї-немічного 

нефрозу лежить зайве накопичення в канальцях і в стромі мозкової, а потім і кіркової речовини 

парапротеїну Бенс - Джонса, що призводить до нефросклерозу. Такі нирки одержали назву 

«мієломні зморщені нирки». Уремія, яка розвивається, є в ЗО % випадків причиною смерті хворих 

на мієлому. Іншою частою причиною смерті служить приєднання інфекцій. 
 

Тема 9. Основна симптоматологія захворювань ендокринної системи. 

Тиреотоксикоз, мікседема, ендемічне воло. 
 
Визначення поняття “йододефіцитні стани”. Прояви йодного дефіциту. 
Місцеві симптоми пов'язані безпосередньо із зобом як таким. Характерні скарги 
на відчуття тиску у області шиї, раптові напади кашлю через подразнення зворотного 
нерва. 
Запаморочення і головні болі спричинені здавленням крупних судин у області шиї, 
при цьому також може спостерігатися набряклість обличчя. 
Порушення кровообігу поширюється на мале коло кровообігу і призводить до 
гіпертрофії і дилятації правого шлуночку, розвивається так зване "зобне серце". 
Внаслідок тиску зобу на трахею порушується дихання, можуть спостерігатися 
напади задухи. Іноді з'являється дискомфорт при ковтанні внаслідок здавлення 
стравоходу. Виявляється ряд вегетативних порушень, пов'язаних з роздратуванням або 
пригніченням симпатичного нервового ствола та інших нервових утворень. 
При розвитку гіпотирозу, який супроводжує виражену зобну ендемію, виникає 
характерна клінічна картина. Гіпертироїдні форми захворювання протікають звичайно 
легше, ніж первинний тиротоксикоз. В результаті ураження ендемічним зобом кількох 
поколінь з'являється ендемічний кретинізм. 
Визначення йододефіцитних територій за поширеністю зоба у різних вікових 
групах та даними йодурії. 
Дефіцит йоду призводить до недостатньої продукції тироїдних гормонів, до 
зниження їх секреції. За принципом зворотного зв'язку зниження рівня тироксина в крові 
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викликає стимуляцію синтезу тиротропіну. Ця стимуляція здійснюється як гуморальним, 
так і нервово-рефлекторним шляхом у вигляді імпульсів з рецепторів нервових закінчень 
в щитоподібній залозі. Збільшення рівня тиротропіну викликає компенсаторну 
гіперплазію тироїдної тканини, що сприяє підвищенню гормонопоеза в щитоподібній 
залозі та забезпеченню достатнього рівня тироксина. У розвитку компенсаторної реакції 
бере участь не тільки тиротропін, але й гіпоталамічний рилізинг-гормон тироліберин. У 
ряді випадків процес обмежується початковою компенсаторною гіперплазією 
щитоподібної залози, що заповнює дефіцит тироїдних гормонів в умовах екзогенного 
дефіциту йоду. Іншим компенсаторним механізмом є збільшення синтезу трийодтироніна, 
що має більшу гормональну активність. 
Ендемічний зоб поширений в гірських і деяких рівнинних районах України 
(Карпати). Поширеність зобної ендемії визначається по ряду показників: 1) 
співвідношення чоловіків і жінок, хворих на зоб (показник Ленца-Бауера; чим він ближче 
до одиниці, тим важче ендемія); 2) переважання вузлових форм зобу над іншими його 
формами; 3) наявність кретинізму; 4) зоб у тварин; 5) кількість осіб із гіперплазією 
щитоподібної. 
Ендемія вважається важкою, якщо частота ураження населення вище 60%, 
індекс Ленца-Бауера 1/3-1/1, а частота вузлових зобів вище 15%, зустрічаються випадки 
кретинізму. 
При легкій ендемії частота ураження населення вище 10%, індекс Ленца-Бауера 
1/6, вузлові форми зустрічаються в 5% випадків. 
Показники метаболізму йоду 
Бутанолекстрагуємий йод (БЕЙ) у крові складається з тироксина і малої кількості 
трийодтироніна. Пов'язаний з білком йод (ПБЙ) у крові складається з тироксина (90-95%) 
і моно- та дийодтирозину. 
Показники ПБЙ більше 670 нмоль/л і БЕЙ більше 440 нмоль/л свідчать про 
гіперфункцію щитоподібної залози. 
Ці два методи дуже трудомісткі, особливо визначення БЕЙ, і менш точні. 
Дослідження поглинання еритроцитами міченого трийодтироніна показоно у осіб, що не 
отримували антитироїдної терапії, і становить 11%, зростаючи залежно від ступеня 
тяжкості захворювання. 
Дослідження неінформативні у разі вживання йодвміщуючих медикаментів або 
супутнього зниження білків плазми, зниження рівня тироглобуліну.  
Йодна профілактика: масова, групова, індивідуальна. Значення вживання 
йодованої солі у профілактиці йододефіцитних захворювань. Обмеження для 
використання препаратів на основі калію йодиду. 
Найбільш зручним методом масової йодної профілактики є вживання йодованої 
солі. Використовується йодована сіль, що містить 25 г йодистого калія у 1 тоні солі. Разом 
із йодною профілактикою в ендемічні райони повинні завозитися морська риба та інші 
морепродукти. 
Групова йодна профілактика проводиться антиструміном (1 таблетка містить 
0,001 г йодистого калія) в організованих дитячих колективах, у вагітних і лактуючих 
жінок з урахуванням підвищеної потреби організму, що зростає, в тироїдних гормонах. 
Індивідуальна йодна профілактика проводиться особам, що перенесли операцію з 
приводу ендемічного зобу, хворим, які за якими-небудь свідченнями не можуть бути 
піддані лікуванню, особам, що тимчасово проживають в районах зобної ендемії.  
Визначення розмірів щитоподібної залози. 
Щитоподібну залоза в нормі при огляді не видно і при пальпації вона не 
визначається. Пальпаторно «шукають» щитоподібну залозу на передній поверхні шиї, біля 
нижнього краю щитоподібного хряща, по обидві сторони від нього. При пальпації 
щиподібна залоза дає відчуття валика, що перекочується, під час ковтальних рухів.  
При огляді звертають увагу на форму шиї, наявність пульсацій та випинань у 
області щитоподібної залози. Більшість захворювань щитоподібної залози 
супроводжуються її збільшенням, але відсутність збільшення залози не виключає 
наявність її патології. Щитоподібна залоза може бути збільшена дифузно або за рахунок 
окремих її ділянок. 
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При пальпації звертають увагу не тільки на величину, але і на розташування 
щитоподібної залози та її консистенцію (еластична, щільна, м'яка, дерев'яниста). 
Оцінюють також характер поверхні залози (гладка, бугриста), рухливість, наявність болю 
при пальпації. Збільшення щитоподібної залози спостерігається при дифузному 
токсичному зобі, спорадичному і ендемічному зобі, запальних захворюваннях залози, 
новоутвореннях. 
Означення – “зоб”. 
Клінічне поняття “вузловий зоб” об'єднує вогнищеві ураження щитоподібної 
залози, що мають різну патоморфологічну структуру - кісти, справжні вузли, доброякісні 
та злоякісні пухлини щитоподібної залози. Пухлини щитоподібної залози в переважній 
більшості випадків мають епітеліальне походження - аденоми і аденокарциноми. 
Ендемічний зоб - захворювання, що зустрічається в певних біогеохімічних 
географічних районах з недостатністю йоду в навколишньому середовищі, які 
характеризується збільшенням щитоподібної залози. 
Спорадичний зоб виявляється стійким збільшенням щитоподібної залози у 
мешканців районів, не ендемічних по зобу (з фізіологічним забезпеченням йодом). 
Зобом вважається збільшення щитоподібної залози 3-го ступеня і вище. 
Збільшення 1-2-го ступеня називається гіперплазією щитоподібної залози, але за наявності 
вузла і цей варіант збільшення залози вважають зобом. 
Для роботи у осередках зобної ендемії ВОЗ таку класифікацію. 
Група 0. Зобу немає. 
Група 1. Зоб визначається при пальпації. Щитоподібна залоза добре помітна при 
відкинутій назад голові та витягнутій шиї. 
Група 2. Зоб визначається візуально. 
Група 3. Зоб видно на відстані, досягає великих розмірів, механічно утруднює 
дихання. 
За формою збільшення залози, наявності або відсутності вузлів розрізняють: 
- вузловий зоб (характеризується пухлиноподібним розростанням тканини 
щитоподібної залози частіше округлої форми, різної, переважно еластичної консистенції,  
решта відділів щитоподібної залози звичайно не намацується); 
- дифузний зоб (характеризується рівномірним збільшенням щитоподібної залози 
за відсутності локальних ущільнень); 
- змішаний, або дифузно-вузловий зоб (поєднання дифузної гіперплазії та вузла). 
Захворювання, що супроводжуються тиреотоксикозом. 
Тиротоксикоз (гіпертироз) – синдром, наявність якого пов'язана з підвищеним 
вмістом тироїдних гормонів у крові, що зустрічається при різних захворюваннях або 
екзогенному надмірному надходженні тироїдних гормонів. 
Тиротоксикоз спостерігається при дифузному токсичному зобі, багатовузловому 
токсичному зобі, тиротоксичній аденомі, підгострому тироїдиті (перші 1-2 тижні), 
післяродовому (німому) тироїдиті, аутоімунному тироїдиті (гіпертироїдна його фаза – 
”хасітоксикоз”), тироїдиті, що розвився після експозиції іонізуючої радіації,  
тиротропіномі, синдромі нерегульованої секреції ТТГ, фолікулярному раку щитоподібної 
залози і його метастазах, ектопованому зобі (струма яєчника), надмірному прийомі йоду 
(йод-базедова хвороба), трофобластичних пухлинах, що секретують хоріонічний 
гонадотропін, ятрогенному і “штучному або умовному” тиротоксикозі. 
Етіологія, патогенез, клінічні прояви дифузного токсичного зоба. 
Дифузний токсичний зоб - захворювання щитоподібної залози, що виявляється 
дифузним збільшенням щитоподібної залози і тиротоксикозом. Захворювання має багато 
назв - по прізвищу авторів, що описали його - хвороба Базедова (у Німеччині), хвороба 
Грейвса (у Великобританії), хвороба Флаяні (у Італії), "тиреотоксикоз із дифузним 
збільшенням щитоподібної залози", "аутоіммунний тиротоксикоз". 
Захворювання частіше виникає у жінок, ніж у чоловіків (співвідношення 5:1, 7:1), і 
вражає переважно осіб у віці 30-50 років. 
Дифузний токсичний зоб – аутоімунне захворювання, розвивається у осіб із 
спадковою схильністю. Дискутується характер успадкування - по аутосомно-рецесивному 
або аутосомно-домінантному типу. Найімовірніше має місце багатофакторний 
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(полігенний) тип спадковості. 
Встановлено, що при дифузному токсичному зобі значно знижена супресорна 
активність мононуклеарних клітин периферичної крові, цей імунний дефект зберігається і 
після досягнення у цих пацієнтів еутироїдного стану в результаті застосування 
тиростатичних препаратів. Знижена активність Т-супресорів - вроджене специфічне 
порушення у осіб, схильних до розвитку дифузного токсичного зобу. 
Клінічні прояви 
У більшості випадків розвиток дифузного токсичного зобу відбувається повільно, 
симптоматика наростає поступово. Перебіг хвороби прогресує, проте зустрічаються 
випадки гострого розвитку захворювання. 
1. Ураження щитоподібної залози 
Зоб - збільшення щитоподібної залози різного ступеня - характерна ознака 
дифузного токсичного зобу. 
Щитоподібна залоза рівномірно, дифузно збільшена, пальпується на передній і 
бічних поверхнях шиї. У більшості випадків залоза дифузно збільшена до II-III ступеня. 
Ступінь збільшення щитоподібної залози часто не відповідає тяжкості захворювання. 
Величина зобу може змінюватися: при хвилюванні збільшується, після початку лікування 
поступово зменшується, іноді ущільнюється. 
Як правило, у чоловіків навіть при тяжкому перебігу дифузного токсичного зобу 
щитоподібна залоза трохи збільшена, ледве пальпується, оскільки збільшення 
відбувається в основному за рахунок бічних доль залози, які щільно прилягають до трахеї.  
Залоза не пальпується при атипових варіантах розташування – загрудинному і 
кільцеподібному зобі (залоза розташована у вигляді кільця навколо трахеї). 
Симптом Вальсальви визначається у разі кільцеподібного або загрудинного зобу, 
верхній полюс якого злегка виступає над рукояткою грудини лише під час кашлю - 
«пірнаючий» зоб. 
Щитоподібна залоза частіше щільна при пальпації, еластичної консистенції. За 
наявності одного або декількох вузлів в тканині дифузно збільшеної залози говорять про 
змішаний токсичний зоб. 
Щитоподібна залоза рухлива при ковтанні, не зпаяна з навколишніми тканинами. 
При дифузному токсичному зобі можливе збільшення шийних лімфовузлів,  
мигдалин. 
Кровопостачання залози підвищене, і при натисканні на неї фонендоскопом 
прослуховується дуючий систолічний шум, який супроводжується пальпаторним 
відчуттям тремтіння. 
Симптом Гутмана - вислуховується тонке дзижчання над щитоподібною 
залозою. 
Існує декілька класифікацій ступеня збільшення щитоподібної залози. У клінічній  
практиці до цього часу застосовується класифікація, запропонована О.В Ніколаєвим у 
1955 р. 
0 ступінь -щитоподібна залоза не пальпується; 
I ступінь – пальпаторно визначається збільшення перешийка щитоподібної залози; 
II ступінь – пальпаторно визначаються збільшені бічні долі щитоподібної залози; 
III ступінь – візуально визначається збільшення щитоподібної залози (“товста 
шия”); 
IV ступінь – значне збільшення щитоподібної залози (зоб ясно видно) (мал. 9); 
V ступінь – зоб величезних розмірів (мал. 10). 
I і II ступінь відносять до збільшення щитоподібної залози, а III-V ступінь 
збільшення щитоподібної залози є власне зобом. 
Також використовують класифікацію ВОЗ (1992 р.) 
0 ступінь – зоб не видно і залоза не пальпується; 
I ступінь – на шиї пальпується утворення, що відповідає збільшеній щитоподібній 
залозі, яке зміщується при ковтанні, але не візуалізується при нормальному положенні 
шиї; при цьому в щитоподібній залозі може визначатися один або декілька вузлів, навіть  
при не збільшеній щитоподібній залозі; 
II ступінь – щитоподібна залоза пальпується і зоб чітко видно при нормальному 
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положенні голови. 
2. Ураження серцево-судинної системи 
Домінуюче місце в клінічній картині тиротоксикозу займають серцево-судинні 
розлади. "Хворі на хворобу Базедова страждають серцем і помирають від серця". 
Серцево-судинні порушення при дифузному токсичному зобі обумовлені, з одного 
боку, патологічною чутливістю серцево-судинної системи до катехоламінів, з іншого - 
прямою дією надлишку тироксина на міокард. Виявляється сумація дії надмірної секреції 
тироїдних гормонів і ефекту підвищеної симпатичної активності на серце і 
периферичний кровообіг. Виникаючі при цьому розлади гемодинаміки, невідповідність 
між рівнем доставки, споживання і утилізації кисню серцевим м'язом призводить до 
важкого обмінно-дистрофічного пошкодження і розвитку тиротоксичної кардіоміопатії. 
А. Стадія функціональних порушень. 
На стадії функціональних порушень симптоми обумовлені гіперкатехолемією,  
гіперчутливістю адренорецепторів, гіперсимпатикотонією. Формується гіперкінетичний 
тип гемодинаміки із збільшенням роботи серця, підвищенням швидкості кровотоку. 
Характерне серцебиття, яке збільшується при фізичному навантаженні. 
Тахікардія постійна, не змінюється при зміні положення тіла з вертикального в 
горизонтальне, не зникає уві сні. Частота серцевих скорочень коливається від 90 до 150 
уд./хвил., можлива екстрасистолія 
Специфічною для тиротоксикозу є різноспрямована зміна артеріального тиску: 
підвищення систолічного і зниження діастолічного тиску. Систолічний артеріальний 
тиск підвищений внаслідок гіперкінетичного типа кровообігу з підвищенням ударного 
об'єму серця і хвилинного об'єму серця. 
Діастолічний тиск знижується внаслідок зниження загального периферичного 
опору судин, обумовленого розширенням периферичних артеріол. Парез периферичних 
судин є фактором адаптації - збільшення кровонаповнення судин шкіри сприяє 
підвищенню тепловіддачі, запобігає "перегріванню" внутрішніх органів (і одночасно 
забезпечує короткочасний омолоджуючий дерматологічний ефект нетривалого 
тиреотоксикозу). Шкіра тепла на дотик, волога внаслідок компенсаторного розширення 
периферичних судин. 
Різниця між систолічним і діастолічним тиском (пульсовий тиск), різко 
підвищений, що суб'єктивно викликає відчуття пульсації судин шиї, биття пульсу у 
області шиї, голови, живота. 
Пульс прискорений, підвищеного наповнення і напруження. 
Можливі ниючі болі у області серця (кардіалгії) або стенокардія - як правило, у 
хворих, що мають супутню ішемічну хворобу серця. 
Тони серця гучні, вислуховується функціональний систолічний шум з 
максимумом у точці Боткіна, на основі серця, на судинах шиї. Походження шуму 
пов'язують з прискоренням кровотоку, розширенням легеневої артерії, набуханням 
папілярних м'язів. На ранніх етапах розвитку токсичного зобу межі серця не змінені.  
На ЕКГ - тахікардія, високий вольтаж зубців Р і Т. 
Задишка, серцебиття, перебої обумовлені приєднанням недостатності 
кровообігу. 
Характерні важкі порушення ритму - екстрасистолія, тахісистолічна форма 
мерехтливої аритмії, її пароксизмальна або постійна форма. 
Мерехтлива аритмія спочатку має пароксизмальний характер, а потім переходить 
в стійку форму. Мерехтлива аритмія може поєднуватися з екстрасистолією. Пароксизми 
мерехтливої аритмії іноді можуть бути єдиним проявом дифузного токсичного зобу. 
Порушення серцевого ритму особливо часто виникають у хворих старше 40 років. 
Постійна форма мерехтливої аритмії призводить до прогресування недостатності 
кровообігу по правошлуночковому типу із збільшенням печінки, периферичними 
набряками, транссудацією в плевральну порожнину, асцитом. 
Недостатність кровообігу і порушення ритму при тиротоксичній кардіоміопатії 
резистентні до серцевих глікозидів. 
У осіб літнього віку тиротоксикоз може проявлятися винятково нападами 
мерехтливої аритмії, що представляє певні труднощі для діагностики захворювання. У 
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період між нападами у таких хворих загальний стан залишається задовільним і число 
серцевих скорочень може бути в межах норми. 
Можливе гостре розширення серця у зв'язку з перевантаженням міокарду 
(симптом Грокко). 
На ЕКГ: синусна тахікардія, синусна аритмія, мерехтіння, тріпотіння передсердь, 
передсердна або шлуночкова екстрасистолія, мерехтлива аритмія. Прискорення або 
уповільнення передсердно-шлуночкової провідності. 
Ознаки гіпоксії та ішемії міокарду лівого шлуночку: порушення кінцевої частини 
шлуночкового комплексу (депресія сегменту S-Т, негативний або двофазний зубець Т). 
Ознаки "стомлення" міокарду: зниження амплітуди і тривалості зубців Р, Т. 
3. Психоемоційні порушення 
Розлад нервово-психічної діяльності - найважливіший прояв дифузного токсичного 
зобу. 
Характерна підвищена дратівливість, підвищена збудливість, лабільність 
настрою. Хворі надміру діяльні, неспокійні, метушливі, конфліктні, недовірливі,  
нетерпимі, нездатні концентрувати увагу. Знижена працездатність, пам'ять. Під час бесіди  
і огляду хворого звертають на себе увагу ейфорія і одночасно плаксивість, 
багатослівність, метушливість. Хворі постійно переключаються з однієї думки на іншу,  
жваві, рухливі, виконують масу нераціональних рухів. 
Важкі форми тиротоксикозу можуть ускладнюватися психозами, депресією, 
психотичними реакціями. 
Характерне порушення сну - утруднене засипання, неспокійний сон. 
Підвищується утворення тепла внаслідок активації обміну речовин під впливом 
тироїдних гормонів. Розлад терморегуляції проявляється майже постійним відчуттям 
жару, поганою переносимістю підвищеної температури навколишнього середовища, 
теплових процедур. При важких формах тиротоксикозу спостерігається постійна 
субфебрильна температура. 
Симптом простирадла - хворі вночі сплять під одним простирадлом. 
Симптом Лукателло - температура в пахвових западинах на 0,2-0,3°С вище за 
температуру в порожнині рота. 
4. Тиротоксична енцефалопатія 
Ураження центральної нервової системи може розвиватися по типу тиротоксичної 
енцефалопатії. При цьому хворі скаржаться на головний біль, запаморочення, 
світлобоязнь, порушення сну. 
У хворих також розвивається симптомокомплекс ураження пірамідальних шляхів: 
гіперрефлексія, анізорефлексія, відсутність шкірних рефлексів, рефлекси орального 
автоматизму, центральний парез мімічної мускулатури, розлади координації.  
Визначається центральний парез м'язів обличчя, пірамідні симптоми 
(гіперрефлексія, анізорефлексія), іноді парези та атрофія м'язів. 
Симптом Дальмеді - "застигле обличчя", "сердитий вигляд". 
Симптом Жофруа - запізнення утворення складок на лобі (або їх відсутність) при 
погляді вгору. Вегето-судинний симптом обумовлений вазомоторною лабільністю. 
Симптом Мараньона - посилена вазомоторна реакція при подразненні шкіри шиї, 
тахісистолія, відчуття жару, які пов'язані з підвищенням тонусу симпатоадреналової 
системи. 
Типовий дрібний тремор рук, повік. Тремтіння постійне, не знижується при 
відверненні уваги, під час відпочинку, сну, вираженість відповідає тяжкості 
захворювання. 
Симптом телеграфного стовпа - тремтіння голови, губ, язика, стоп, всього тіла. 
Симптом Марі (Шарко) - тремтіння пальців витягнутих рук. 
Виражений тремор призводить до порушення почерку, неможливості виконувати 
точні рухи - хворим важко застебнути гудзики, змінюється почерк. 
Симптом “блюдця” – якщо хворий тримає в руці порожню чашку на блюдці, чути 
брязкіт посуду внаслідок дрібного тремора рук. 
Глибокі сухожильні рефлекси підвищені. 
Типові гіперкінезія, метушливість. 
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Хореєподібні сіпання з'являються у дітей. 
5. Тиротоксична міопатія 
Однією з ранніх і постійних ознак захворювання є м'язова слабкість. Вираженість 
її коливається від відчуття швидкої стомлюваності до вираженої слабкості та атрофії 
мускулатури переважно проксимальних відділів кінцівок. Найбільш виражене ураження 
м'язів тазового поясу і стегон, рідше плечового поясу і рук. 
Хворі не можуть встати без сторонньої допомоги, піднятися по сходах. 
Симптом Шерешевського - неможливість хворого встати без допомоги рук з 
положення навпочіпки через слабкість проксимального відділу м'язів кінцівок. 
Симптом Плуммера - хворий не може встати на стілець або йти спокійним 
повільним кроком. 
Патогенез тиротоксичної міопатії полягає в порушенні білкового, енергетичного 
обміну в м'язах, атрофії та жировій інфільтрації скелетних м'язів, порушенні іннервації 
м'язів. 
6. Тиротоксична мієлопатія 
Тиротоксична мієлопатія - ураження передніх рогів спинного мозку, виявляється 
атрофією м'язів і парезом проксимальних відділів кінцівок, в основному тазового поясу.  
Тиротоксична мієлопатія поєднується з тиротоксичною міопатією у важких випадках.  
7. Дисфункція шлунково-кишкового тракту 
Найбільш частий симптом дифузного токсичного зобу - прогресуюче схуднення 
при підвищеному апетиті. У осіб літнього віку апетит може бути знижений. 
Можливий "жирний Базедов" - підвищення ваги за наявності тиротоксикозу, 
особливо у чоловіків. 
Виражений тиротоксикоз супроводжується активацією перистальтики кишечника – 
випорожнення стають частішими до 3-4 разів на добу, з виділенням оформленого або 
кашкоподібного калу. При важкому перебігу тиротоксикозу можливі часті проноси, що 
виснажують хворого. Іноді розвиваються спастичні запори. 
8. Зміна стану шкіри 
Шкіра стає ніжною, тонкою, шовковистою, зморшки розгладжуються, хворі 
виглядають молодше за свій вік. Причиною позитивного косметичного ефекту 
тиротоксикоза є підвищене кровонаповнення дерми, але ця дія дуже нетривала, через 
кілька місяців процеси старіння шкіри прискорюються. 
Типова загальна пітливість, шкіра волога, тепла. 
Можлива гіперпігментація повік, пігментація в місцях тертя одягу, свербіння 
шкіри. 
Симптом Вігуру - зменшений електричний опір шкіри. 
Іноді спостерігається пігментна форма дифузного токсичного зобу: 
гіперпігментація складок шкіри, особливо в місцях тертя (шия, поперек, лікті та інш.), 
може розвинутися гіперпігментація всього тіла, що нагадує меланодермію при аддісоновій 
хворобі. Причина надмірної пігментації полягає в гіперпродукції інтермедина, у важких 
випадках може приєднуватися і недостатність кори наднирників. 
Нерідко хворі відзначають свербіння шкіри, на шкірі з'являються сліди 
розчісування. Можливий розвиток кропив'янки. 
У деяких хворих розвивається вітиліго – аутоімунне ураження шкіри з появою 
ділянок депігментації. 
Волосся сухе, тонке, ломке, легко випадає, рано сивіє. Можлива алопеція - 
локальне випадіння волосся на голові. 
Нігті ламкі, тонкі, прозорі. 
Претибіальна (локальна) мікседема - самостійне аутоімунне захворювання, 
зустрічається при дифузному токсичному зобі у 4% хворих, майже завжди поєднується з 
наявністю офтальмопатії. Іноді аутоімунна дермопатія, так само як і аутоімунна 
офтальмопатія, виникає через 4-20 місяців після лікування дифузного токсичного зобу 
радіоактивним йодом. Термін «претибіальна мікседема» не відповідає сучасному погляду 
на патогенез і розвиток цієї патології, адекватнішим можна вважати термін “аутоімунна 
дермопатія”. 
Шкіра стає набряклою, потовщеною, з виступаючими волосяними фолікулами, 
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пурпурно-червоного або коричневого кольору, нагадує шкірку апельсина, часто 
супроводжується значною еритемою, печінням і свербінням. Локалізація аутоіммунної 
дермопатії: передня поверхня гомілки, тильна поверхня і пальці кистей. Гістологічно у 
периферичному шарі шкіри виявляються набряк, підвищена інфільтрація 
мукополісахаридами і муцином, “розщеплення” пучків колагену на окремі колагенові 
волокна. 
9. Ураження кісток 
При важкому і тривалому тиротоксикозі спостерігається поширений, помірно 
виражений остеопороз внаслідок катаболічної дії надлишку тироїдних гормонів і 
руйнування білкової матриці, що утримує кальцій в губчастій речовині кісток, порушення 
фосфорно-кальцієвої рівноваги, резорбції кісткової тканини. Болі в кістках та у області 
спини мають “остеопоротичне” походження. 
У дітей спостерігається прискорення росту. 
Можлива тироїдна акропатія – потовщення фаланг пальців рук внаслідок 
набряку і періостального новоутворення кісткової тканини. Можлива набряклість м'яких 
тканин і кісток, що знаходяться під ними, у області кистей і зап'ясток. Рентгенологічно 
виявляють субперіостальне утворення кісткової тканини («пухирці мильної піни»). 
Сканування з Тс99m 
-пірофосфатом ураженої області: залучені в патологічний процес м'які 
тканини (область претибіальної мікседеми) і кісткові тканини вибірково поглинають 
вказаний ізотоп. 
Тиреотоксична та ендокринна офтальмопатія. 
А. Очні симптоми тиротоксикоза 
У більшості хворих виявляють випинання очних яблук - екзофтальм. 
Тиротоксичний екзофтальм є функціональним порушенням, що спричинене 
гіперкатехолемією і порушенням вегетативної іннервації очей. Єдині прояви - симптоми, 
пов'язані з ретракцією верхніх повік. 
Тиротоксичний екзофтальм звичайно виникає на початку захворювання, як 
правило, поступово, але іноді протягом декількох днів і навіть годин. В окремих випадках 
він є першим симптомом тиротоксикозу. 
Як правило, екзофтальм двосторонній, симетричний, дуже рідко односторонній. 
Функція очей не порушена, відсутнє двоїння в очах. 
Між тяжкістю перебігу дифузного токсичного зобу і вираженістю екзофтальма 
паралелізму немає. Тиротоксичний екзофтальм повністю зникає при компенсації 
тиротоксикозу. 
Очні симптоми, що спостерігаються при тиротоксичному екзофтальмі 
Дальримпля - широке розкриття очних щілин, що надає здивованого, переляканого 
вигляду. 
Еллінека (у деяких виданнях - Телле) - пігментація шкіри повік. 
Штельвага - рідке і неповне мигання. 
Краузе - посилений блиск очей. 
Зінгера - припухлість і мішкоподібне звисання повік. 
Брама - під час сміху відсутнє звуження очної щілини, очі залишаються широко 
розкритими. 
Розенбаха - дрібне і швидке тремтіння опущених повік. 
Бейсмана - тихе дзижчання, що вислуховується над закритими очима хворого. 
Гіффорда – труднощі при спробі вивернути повіки через міогенну ретракцію. 
Кніса - анізокорія. 
Леві - розширення зіниць під впливом адреналіну. 
Бекера - посилена пульсація артерій сітківки. 
Симптоми, обумовлені порушення окорухових реакцій: 
Вайлдера - сіпання очного яблука при чергуванні приведення і відведення. 
Мебіуса - при фіксації погляду на близькому для очей предметі вони не можуть 
довго перебувати в положенні конвергенції, і одне з них незабаром відхиляється вбік.  
Коуена - при перевірці спів дружної реакції зіниць, спостерігається пупілярна 
вібрація. 
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Розвиток наступних симптомів пов'язаний з підвищенням тонусу гладких м'язових 
волокон, що беруть участь у підніманні верхніх повік, які іннервуються симпатичною 
нервовою системою. 
При фіксації погляду на предметі, що рухається перед очима зверху вниз, 
спостерігаються симптоми: 
1. Грефе - верхня повіка спочатку дещо відстає, а потім наздоганяє райдужну 
оболонку очного яблука, що переміщується, і при цьому з'являється біла смуга склери між  
верхніми повіками і райдужкою. 
2. Попова - верхня повіка хворого опускається стрибкоподібно. 
3. Сентона - верхня повіка хворого піднімається через спастичне скорочення 
лобового м'яза (мал.11). 
При фіксації погляду на предметі, що рухається перед очима знизу вгору,  
спостерігаються симптоми: 
Кохера - верхня повіка пересувається догори швидше, ніж очне яблуко, з 
утворенням білої смужки склери між верхньою повікою і райдужною оболонкою. 
Очні симптоми, які описані вище і є частиною синдрому тиротоксикоза, слід 
відрізняти від аутоіммунної офтальмопатії. 
Б. Аутоімунна офтальмопатія 
Аутоімунна офтальмопатія – самостійне аутоімунне захворювання, що є 
імунокомплексним ураженням тканин орбіти та супроводжується інфільтрацією,  
набряком і проліферацією ретробульбарних м'язів, клітковини і сполучної тканини. 
Синоніми аутоімунної офтальмопатії, раніше вживані в клінічній практиці: набряковий 
екзофтальм, злоякісний екзофтальм, нейродистрофічний екзофтальм, орбітопатія,  
ендокринний екзофтальм. 
Аутоімунна офтальмопатія може зустрічатися як самостійне, незалежне від 
тиротоксикоза захворювання або поєднуватися з дифузним токсичним зобом або з 
претібіальною мікседемою. 
Відсутній паралелізм у перебігу дифузного токсичного зобу і офтальмопатії.  
Характері прояви аутоіммунної офтальмопатії: екзофтальм, кон'юнктивіт і 
кератит. 
Екзофтальм при аутоімунній офтальмопатії асиметричний, може бути 
одностороннім, поєднується з набряком та інфільтрацією повік. 
Постійним симптом є двоїння в очах (диплопія), обумовлена змінами в окорухових 
м'язах. 
У нормі протрузія очного яблука становить 16-19 мм. Розрізняють три ступені 
офтальмопатії, при яких протрузія очного яблука збільшується на 3-4 мм, 5-7 мм і понад 8 
мм відповідно. 
Кон'юнктивіт, що ускладнює офтальмопатію, виявляється сльозотечею, 
світлобоязню, різями, печією в очах, відчуттям стороннього тіла, "піску" в очах, тиском на 
очі, болями в очних яблуках. Визначається гіперемія, набряк кон'юнктиви, набряклість  
повік, ін'єкція судин склер, обмеження рухів очного яблука, зниження рогівкових 
рефлексів. Новоутворення судин є поганою прогностичною ознакою. 
Кератит розвивається при значній офтальмопатії (III ступеня) - очні яблука 
виступають з орбіт, повіки і кон'юнктива набряклі, запалені, внаслідок постійного 
висихання рогівки формується її запалення і виразки, що може призводити до розвитку 
“більма” і зниження зору аж до цілковитої сліпоти. 
Очні симптоми аутоіммунної офтальмопатії 
Манна - очі здаються такими, що перебувають на різних рівнях. 
Ендрашика - парез периорбітальних м'язів. 
Сукера - неможлива бічна фіксація очей. 
Абаді - спазми м’яза, що піднімає верхню повіку. 
Балі - цілковите зникнення довільних рухів очних яблук із збереженням реакції 
зіниці та автоматичних рухів очей. 
Ускладнення аутоіммунної офтальмопатії: 
погіршення кольорового сприйняття, особливо в червоному кольорі; 
звуження і дефекти полів зору; 
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механічне здавлення очного нерва набряклою, збільшеною в об'ємі 
ретробульбарною клітковиною; 
нейропатія зорового нерва із зниженням гостроти зору; 
набряк соска зорового нерва; 
оклюзія центральної вени сітківки; 
лагофтальм - неповне закриття повік, що супроводжується ерозіями, виразками 
рогівки. 
Вікові особливості перебігу токсичного зоба у дітей та людей похилого віку. 
Атипові варіанти тиротоксикозу 
1. Трийодтироніновий тиротоксикоз. 
Т4 в нормі, Т3 підвищений. Клінічні прояви класичні. Спостерігається у 5% хворих 
на дифузний токсичний зоб та у 50% хворих на токсичну аденому. 
2. "Апатичний тиреотоксикоз". Спостерігається, як правило, у літніх хворих. 
Спостерігається пригнічення нервової системи з апатією, депресією, схудненням, 
м'язовою слабкістю. Екзофтальм розвивається дуже рідко. Часто відсутнє збільшення 
щитоподібної залози. Тиротоксикоз протікає субклінічно. 
Домінують ознаки ураження міокарду - важкі порушення ритму, мерехтлива 
аритмія, швидко розвивається серцева недостатність, рефрактерна до медикаментозної 
терапії. Рівень тироїдних гормонів може бути нормальний - виражена гіперчутливість 
тканин до тироїдних гормонів. 
3. Ювенільний тиротоксикоз. У дітей і підлітків особливістю клінічного перебігу 
дифузного токсичного зобу є відсутність класичних ознак захворювання і офтальмопатії. 
Щитоподібна залоза не досягає розмірів, характерних для дифузного токсичного зобу у 
дорослих. 
Порівняно рідко дифузний токсичний зоб зустрічається у дітей дошкільного віку,  
частота захворювання збільшується в підлітковому віці, причому у дівчаток дифузний 
токсичний зоб зустрічається в 5-7 разів частіше, ніж у хлопчиків. Такі хворі мають скарги 
на підвищену стомлюваність і загальну слабкість, зниження здатності до концентрації 
уваги. Підлітки починають погано вчитися, пропускають школу, спостерігаються зміни в 
поведінці. У дівчаток пізніше, ніж звичайно, з'являється менархе і встановлюється 
менструальний цикл. 
Обґрунтування діагнозу тиреотоксикозу. 
Дослідження гормонального фону 
Доцільно застосовувати методи прямого визначення рівня тироїдних гормонів у 
крові, оскільки вони найбільш точні, можуть бути використані для діагностики у хворих, 
що приймали тиростатичні та йодвміщуючі препарати. Застосовуються радіоімунологічні 
методи дослідження. 
Типове підвищення базального рівня тироїдних гормонів: Т3 (норма 1,2-2,7 
нмоль/л), Т4 (норма 70-120 нмоль/л). Загальний вміст тироксина в сироватці крові 
підвищується від 130-140 нмоль/л до 400 і більше. Підвищений вміст і вільного тироксина 
сироватки крові - більше 70-120 нмоль/л, і процентний вміст вільного тироксина - більше 
0,05%. Абсолютна величина вмісту трийодтироніна - більше 2,7 нмоль/л, відсотковий 
вміст вільного трийодтироніна - 4,5%, коефіцієнт зв'язування трийодтироніна - 0,05 і 
більше. Три останні показники можна використовувати для оцінки ступеня тяжкості 
дифузного токсичного зобу і контролю за динамікою захворювання. Активніший Т3 
підвищується більшою мірою, ніж його попередник Т4. Іноді рівень Т4 нормальний. 
Характерне зниження вмісту ТТГ - компенсаторне зниження тиротропної 
активності гіпоталамо-гіпофізарної системи на підвищення рівня тироїдних гормонів. 
Базальний рівень ТТГ підвищений лише у разі ТТГ-продукуючої аденоми гіпофіза і 
обумовленого нею вторинного тиротоксикозу. 
Тест із ТРГ (ріфатироїном) проводиться в тих випадках, коли базальні значення 
Т3 і Т4 нормальні, але наявна симптоматика тиротоксикозу. При дифузному токсичному 
зобі тест негативний - введення ТРГ не призводить до підвищення рівня ТТГ: є глибоке 
пригнічення ТТГ-продукуючої функції гіпофіза, відсутня реакція гіпофіза на 
гіпоталамічні стимули. 
Спостерігаються ознаки дисфункції наднирників. На початку захворювання 
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виявляється гіперфункція кори наднирників: підвищення рівня кортизола вільного і 
загального в сироватці крові, підвищення екскреції 17-ОКС із сечею. При тривалому і 
важкому перебігу тиротоксикозу функціональні резерви наднирників виснажуються,  
формується відносна наднирникова недостатність. 
Медикаментозне, хірургічне лікування токсичного зоба, використання 131- 
йоду з лікувальною метою. 
Показання до оперативного лікування: 
1) неефективність медикаментозної терапії протягом 4-6 міс. від початку лікування 
- повторні загострення захворювання при зниженні лікувальної дози тиростатичних 
препаратів до підтримуючої дози; 
2) швидке збільшення щитоподібної залози до 4-5 ступеня; 
3) велика щільність щитоподібної залози із симптомами здавлення органів шиї; 
4) важкий перебіг тиротоксикозу; 
5) необхідність відміни мерказоліла внаслідок алергії, гранулоцитопенії; 
6) рецидивуючий дифузний токсичний зоб; 
7) ускладнення тиротоксикозу енцефалопатією, офтальмопатією; 
8) розвиток ускладнень дифузного токсичного зобу при супутньому цукровому 
діабеті; 
9) при вузлових, змішаних, атипових, аберантних формах зобу; 
10) в період вагітності та лактації; 
11) при важких формах тиреотоксикозу, ускладнених мерехтливою аритмією. 
Ускладнення оперативного лікування: 
1) післяопераційні тиротоксичні кризи; 
2) ушкодження, парез зворотного нерва; 
3) гіпопаратироз, тетанія; 
4) ранній гіпотироз (до 6 міс.); 
5) пізній гіпотироз (більше 6 міс після операції); 
6) рецидиви захворювання; 
7) посттиротоксична енцефалопатія. 
Лікування радіоактивним йодом 
Лікувальний метод заснований на властивості щитоподібної залози вибірково 
поглинати радіоактивний йод. Бета-промені, що утворюються при розпаді радіоактивного 
йоду, руйнують клітинні елементи тироїдної паренхіми, внаслідок короткого радіусу дії (2  
мм) променів вони не руйнують навколишні тканини. Використовується для лікування 
I 
131. Лікування повинне проводитися у хворих у віці не молодше 40 років.  
Показання до терапії радіоактивним йодом: 
1) важка серцева недостатність у хворих, при якій хірургічне лікування ризиковане; 
2) поєднання дифузного токсичного зобу з туберкульозом, важкою гіпертонічною 
хворобою, перенесеним інфарктом міокарду, нейропсихічними розладами, геморагічним 
синдромом; 
3) рецидив тиротоксикозу після субтотальної тироїдектомії; 
4) категорична відмова хворого від оперативного втручання на залозі. 
Протипоказання до застосування радіоактивного йоду: вагітність, період лактації, 
юнацький і молодий вік, велика ступінь збільшення щитоподібної залози або загрудинне 
розташування зобу, захворювання крові, нирок, виразкова хвороба, вузлові форми зобу.  
Ускладнення лікування зоба. 
Побічні ефекти тиростатиків: 
1) свербіння шкіри, кропив'янка, дерматит; 
2) токсико-алергічна гранулоцитопенія, агранулоцитоз, лейкопенія, фарингіт; 
3) артралгії, міалгії; 
4) нудота, блювота, проноси, лихоманка; 
5) медикаментозний гіпотироз; 
6) зобогенний ефект - внаслідок надмірної блокади синтезу тироїдних гормонів 
збільшується синтез ТТГ, що спричиняє посилення гіперплазії та гіпертрофії 
щитоподібної залози. 
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Для профілактики зобогенного ефекту мерказоліл комбінують зі L-тироксином 50- 
100 мкг/добу або трийодтироніном 10-20 мкг/добу. При цьому дозу мерказоліла дещо 
зільшують. 
При зниженні лейкоцитів менше 4х109 /л, сегментоядерних менше 40% мерказоліл 
відміняють на кілька днів, призначають лейкоген, лейкопоетин, нуклеїнат натрію. Як 
тиростатик застосовують літію карбонат по 0,3 г тричі на день. Якщо через 7 днів рівень 
лейкоцитів нормалізувався, переходять на прийом мерказоліла, зменшивши дозу. При 
збереженні змін гемограми - призначають літію карбонат, розчин Люголя, преднізолон по 
15 мг/добу. Контроль клінічного аналізу крові повинен проводитися кожні 7-10 днів у всіх 
хворих, що приймають мерказоліл. 
 
Тема 10. Принципи діагностики та лікування хворих на цукровий діабет. 
 
Група метаболічних захворювань, які характеризуються гіперглікемією, що виникає внаслідок 

дефекту секреції або дії інсуліну. Хронічна гіперглікемія при цукровому діабеті (ЦД) 

призводить до пошкодження, дисфункції та недостатності різних органів, особливо очей, нирок, 

нервів, серця і кровоносних судин. 
1. ЦД 1-го типу: зумовлений руйнуванням β-клітин підшлункової залози аутоімунним 

процесом, індукованим дією тригерних (пов’язаних із середовищем) факторів у осіб із 

генетичною схильністю. У розвитку захворювання беруть участь антитіла до острівців 

Лангерганса (до різних антигенів β-клітин), які можуть з'являтись за багато місяців і навіть 

років до появи симптомів ЦД; протягом цього періоду відбувається поступова втрата 

секреторної функції β-клітин, котра призводить до маніфестного ЦД, який характеризується 

абсолютним дефіцитом інсуліну. Проявляється у дітей і молоді, та в осіб віком <30-ти р. 
Можливим є повільний перебіг аутоімунної деструкції β-клітин, який призводить до 

маніфестації захворювання у 4-ій або 5-ій декаді життя (латентний аутоімунний діабет 

дорослих — LADA). Після маніфестації захворювання процес руйнування β-клітин триває ще 

впродовж певного часу; зникнення С-пептиду (маркера секреції інсуліну) в сироватці свідчить 

про їх остаточне знищення.   
2. ЦД 2-го типу: найчастіша форма (≈80 %); зумовлена поступовим порушенням секреції 

інсуліну в умовах інсулінорезистентності. Може бути генетично обумовленим (полігенне 

успадкування), однак ключову роль відіграють фактори середовища (ожиріння [особливо 

абдомінальне] та низька фізична активність). Надмір вільних жирних кислот, які виділяє 

черевна жирова тканина, викликає «ліпотоксичність» — збільшене окиснення жирів призводить 

до гальмування гліколізу у м'язах, а у печінці призводить до посилення глюконеогенезу, що 

вимагає компенсаційної секреції інсуліну β-клітинами та може призвести до поступового 

виснаження їх резерву і порушення метаболізму глюкози. 
3. ЦД відомої етіології: генетичні дефекти β-клітин підшлункової залози (напр., діабет 

дорослого типу у молодих людей [MODY], тривалий неонатальний ЦД), генетичні дефекти дії 

інсулінy, захворювання екзокринної частини підшлункової залози, ендокринопатії (напр., 

синдром Кушинга, акромегалія, феохромоцитома), ятрогенний діабет, що індукований ліками 

(напр. ГК) чи іншими хімічними речовинами, інфекції (напр. вроджена краснуха), рідкісні 

форми, що спричинені імунним процесом, інші генетичні синдроми, які іноді асоційовані з ЦД 

(напр., синдроми Дауна, Клайнфельтера, Шерешевського-Тернера). 
4. Гестаційний діабет або ЦД у вагітної — діагностовані під час вагітності. Підвищення 

концентрації контрінсулярних гормонів, яке виникає під час вагітності, призводить до 

інсулінорезистентності, збільшення потреби в інсулінi та підвищення доступності глюкози для 

плоду, який розвивається — внаслідок цих адаптаційних змін зростає ризик порушень 

вуглеводного обміну у жінок, які досі були здоровими. 
КЛІНІЧНА КАРТИНА ТА ТИПОВИЙ ПЕРЕБІГ 
Перебіг захворювання залежить від швидкості втрати β-клітин. Спочатку виникає порушення 

ранньої фази секреції інсуліну, у подальшому розвивається предіабет (порушення глікемії 

натще [ПГН], і/або порушена толерантність до глюкози [ПТГ]), а далі — маніфестний ЦД. 

Суб'єктивні симптоми є неспецифічними і різноманітними, пов'язаними з типом ЦД 

та динамікою розвитку хвороби, проявляються при ЦД 1-го типу значно частіше, ніж при ЦД 2-
го типу, аналогічно, як і кетоацидоз та кетоацидотична кома. У зв'язку з труднощами 
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у досягненні повної корекції ЦД не вдається повністю запобігти розвитку хронічних ускладнень 

→розд. 13.4, які погіршують якість життя хворих і становлять причину підвищення смертності 

з приводу серцево-судинних захворювань. 
Типові симптоми ЦД: поліурія (осмотичний діурез внаслідок глюкозурії), полідипсія 

(посилена спрага), ознаки дегідратації, які, переважно, є помірно вираженими (зниження 

еластичності шкіри, сухість шкіри та слизових оболонок), спричинені зневодненням слабкість 

та сонливість, схуднення (рідше), кетоацидоз та кетоацидотична кома (іноді перший помічений 

симптом), схильність до гнійних інфекцій шкіри чи інфекцій сечостатевої системи. 
1. ЦД 1-го типу: раптове виснаження секреторних резервів β-клітин підшлункової залози 

у дітей і молоді є причиною гострого початку захворювання (кетоацидоз та кетоацидотична 

кома) та лабільного перебігу ЦД, що пришвидшує розвиток хронічних ускладнень (можуть 

з'являтись вже через 5 років від початку хвороби). Симптоми ЦД 1-го типу у дорослих осіб 

наростають повільно, деколи протягом кількох місяців, зазвичай, хвороба не починається 

кетоацидотичною комою (хоча з'являються симптоми кетоацидозу). Багаторічний перебіг, на 

перший погляд, лагідної гіперглікемії, напр. при ЦД LADA, сприяє підступному розвитку 

хронічних ускладнень. 
2. ЦД 2-го типу: типові симптоми ЦД виникають значно рідше, ніж при ЦД 1-го типу. Більш, 

ніж половина випадків має безсимптомний перебіг і захворювання виявляють випадково, або 

під час скринінгових обстежень. Якщо ЦД не лікувати, це зумовлює розвиток хронічних 

ускладнень, особливо серцево-судинних, котрі є основною причиною смерті. ≈85 % хворих має 

ожиріння, переважно, абдомінальне; часто виникає артеріальна гіпертензія та ліпідні 

порушення. Гіперглікемія може вперше проявитись під час перебігу іншого захворювання 

(напр. інфекції), при якому збільшується потреба в інсуліні. Секреторні резерви β-клітин при 

ЦД з часом поступово виснажуються (це вимагає моніторингу перебігу захворювання 

та адаптації лікування до змінних потреб). 
ДІАГНОСТИКА 
Алгоритм діагностики ЦД →рис. 13.1-1. 

https://empendium.com/ua/chapter/B27.II.13.4.
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Рисунок 1. Алгоритм діагностики цукрового діабету 
Багато випадків ЦД розвиваються безсимптомно, у зв'язку з чим рекомендується 

виконання скринінгових досліджень (глікемія натще або ПГТТ →нижче) щорічно у групах 

підвищеного ризику щодо розвитку ЦД 2 типу: надмірна вага або ожиріння (ІМТ ≥25 

кг/м2 або окружність талії >80 см у жінок та >94 см у чоловіків); ЦД у батьків або сибсів; 

низька фізична активність; порушення вуглеводного обміну в анамнезі — ПГН або ПТГ; 

перенесений гестаційний діабет; народження дитини вагою >4 кг; артеріальна гіпертензія 

(≥140/90 мм рт. ст.); ХСЛПВЩ <1,0 ммоль/л (40 мг/дл) або концентрація тригліцеридів >1,7 

ммоль/л (250 мг/дл); синдром полікістозних яєчників; захворювання серцево-судинної системи 

на фоні атеросклерозу; муковісцидоз (обстеження раз на рік з 10-річного віку); і кожні 3 роки 
у всіх осіб віком ≥45-ти р. 
Принципи скринінгових досліджень вагітних жінок →розд. 13.2.2. 
Допоміжні дослідження 
1. Лабораторні дослідження: 
1) глікемія — концентрація глюкози у плазмі венозної крові (норма 4,0–5,5 ммоль/л [72–99 
мг/дл]) використовується для діагностики ЦД або ПГН, а концентрація глюкози у цільній 

капілярній крові (аналіз за допомогою глюкометра, натще [тобто 8–14 год від останнього 

прийому їжі] i 90–120 хв після прийому їжі) — для моніторингу лікування ЦД; 
2) відсоток глікозильованого гемоглобіну (HbA1с) — використовується з метою оцінки 

метаболічної корекції ЦД, віддзеркалює середню глікемію впродовж 3-х міс. перед 

визначенням; слід враховувати інші стани, що впливають на результат або роблять неможливим 

його інтерпретацію — гемоглобінопатії, анемії, стан після переливання еритроцитарної маси, 

гіпертригліцеридемію, гіпербілірубінемію, ниркову недостатність, прийом саліцилатів 

https://adst.mp.pl/s/empendium/img_zoom/B27/13.1-1.jpg
https://empendium.com/ua/chapter/B27.II.13.2.2.
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у великих дозах; лабораторії також можуть виражати результат дослідження HbA1c в одиницях 

SI (ммоль/моль); 
3) концентрація фруктозаміну — віддзеркалює середню глікемію впродовж останніх 3-х тиж. 

(період напіврозпаду альбуміну), визначається рідко, напр., коли відсоток HbA1c 

є невірогідним (→вище), або коли є необхідною короткочасна оцінка компенсації глікемії 

(напр. у вагітних); 
4) глюкоза в сечі — визначення за допомогою тест-смужки, є непридатним для моніторингу 

при лікуванні ЦД; підтвердження глюкозурії є показанням до визначення глікемії; 
5) антитіла до острівців — аналіз використовують для підтвердження аутоімунної етіології 

ЦД: 
а) антитіла до острівців (ICA; до різних цитоплазматичних антигенів β-клітин), значно рідше 

визначають з огляду на найнижчу специфічність; 
б) до глутаматдекарбоксилази (анти-GAD65 антитіла); 
в) до тирозинфосфатази (IA-2, IA-2β), 
г) до ендогенного інсуліну (IAA); 
д) до цинку (Zn8); 
6) концентрація С-пептиду в сироватці — відповідає концентрації ендогенного інсуліну; 

знижена або не визначається при ЦД 1-го типу, збільшена у початковій фазі ЦД 2-го типу, коли 

домінує інсулінорезистентність та зростає секреція інсуліну, натомість, знижена після 

вичерпання секреторних резервів β-клітин; 
7) кетонові тіла у сечі або їх підвищена концентрація у сироватці (при кетоацидозі →розд. 

13.3.1) — тест-смужки визначають, головним чином, ацетооцтову кислоту, решта — це ацетон 

і β-оксимасляна кислота; 
8) концентрація лактату в сироватці — підвищена при лактацидозі →розд. 13.3.3. 
2. Функціональні дослідження 
1) пероральний глюкозотолерантний тест (ПГТТ) — застосовують для діагностики ЦД або 

ПТГ; проводять через 8–14 год після останнього прийому їжі у хворого після відпочинку 

і нічного сну, після 3-х днів вживання звичайної дієти із нормальним вмістом вуглеводів; 

необхідно з'ясувати, чи пацієнт не приймає ліків, що можуть підвищувати глікемію (ГК, 

тіазидні діуретики, деякі β-блокатори); слід визначити глікемію натще та через 120 хв після 

перорального прийому розчину 75 г глюкози; у нормі концентрація глюкози у плазмі венозної 

крові через 120 хв <7,8 ммоль/л (140 мг/дл); ПГТТ виконується, якщо результат одноразового 

аналізу глікемії натще становить 5,6–6,9 ммоль/л (100–125 мг/дл) або коли при глікемії 

<5,6 ммоль/л (100 мг/дл) існує аргументована підозра на порушення толерантності до глюкози; 
2) тест з глюкагоном — застосовують для оцінки секреторних резервів β-клітин підшлункової 

залози, придатний для диференціювання ЦД 1-го і 2-го типу; С-пептид визначається натще 

та через 6 хв після в/в введення 1 мг глюкагону; межі норми за звичайних умов — 0,4–1,2 
нмоль/л (1,4–4,0 мкг/л); через 6 хв після ін'єкції глюкагону — 1–4 нмоль/л; концентрація <0,6 

нмоль/л після стимуляції глюкагоном вказує на ЦД 1-го типу (відсутність С-пептиду може 

пояснювати лабільність його перебігу), або довготривалий ЦД 2-го типу (після виснаження 

секреторних резервів β-клітин). Дуже високі концентрації С-пептиду натще і після стимуляції 

глюкагоном можуть свідчити про гіперінсулінізм при ЦД 2-го типу або інсуліному. 
3) оцінка чутливості до інсуліну за методом HOMA — індекс інсулінорезистентності 

HOMA-IR розраховують за формулою: інсулінемія натще (в мМО/л) × глікемія натще (в 

ммоль/л)/22,5; у зв'язку з пульсаційною секрецією інсуліну, вимірювання слід провести 3–4 
рази та визначити середній показник. 
Діагностичні критерії 
Діагностику гіперглікемічних станів не слід проводити під час гострої фази іншого 

захворювання (напр., інфекції чи гострого коронарного синдрому), безпосередньо після травми 

чи оперативного втручання, ані під час прийому ЛЗ, що можуть підвищувати глікемію 

(глюкокортикостероїди, тіазидні діуретики, деякі β-блокатори). 
1. Предіабет або стан підвищеного ризику ЦД діагностують у 2-х ситуаціях: 
1) порушення глікемії натще (ПГН) — глікемія натще у межах 5,6–6,9 ммоль/л (100–

125 мг/дл); є показанням до виконання ПГТТ; 
2) порушена толерантність до глюкози (ПТГ) — глікемія через 120 хв ПГТТ у межах 7,8–11,0 
ммоль/л (140–199 мг/дл). 

https://empendium.com/ua/chapter/B27.II.13.3.1.
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ADA дозволяє діагностувати предіабет на основі відсотка HbA1c 5,7–6,4 % (39–46 ммоль/моль), 

за умови визначення методом ВЕРХ. 
2. ЦД діагностують у 4-х ситуаціях: 
1) глікемія при випадковому визначенні ≥11,1 ммоль/л (200 мг/дл) i типові симптоми 

гіперглікемії (посилена спрага, поліурія, слабкість); 
2) результати глікемії при випадковому визначенні ≥11,1 ммоль/л (200 мг/дл) без типових 

симптомів гіперглікемії та одноразово (в інший день) глікемія натще ≥7,0 ммоль/л (126 мг/дл); 
3) глікемія натще двічі (визначена в різні дні) ≥7,0 ммоль/л (126 мг/дл); 
4) глікемія через 120 хв ПГТТ ≥11,1 ммоль/л (200 мг/дл). 
ADA дозволяє додатково діагностувати цукровий діабет при значенні HbA1c >6,5 % (48 

ммоль/моль), за умови визначення методом ВЕРХ. 
Критерії визначення цукрового діабету у вагітних жінок →розд. 13.2.2. 
Диференційна діагностика 
1. Інші причини клінічних симптомів, напр. поліурії (нецукровий діабет). 
2. Диференціювання типу ЦД: формою, яка має основні риси ЦД 1-го типу та вимагає 

інсулінотерапії, але має «маску» ЦД 2-го типу (повільний розвиток, проявляється у більш 

пізньому віці), є ЦД LADA. До форм, що нагадують ЦД 2-го типу (піддаються, принаймні, до 

певної міри лікуванню пероральними ЛЗ), але їх перебіг має фенотипну «маску» ЦД 1-го типу 

(рано розвивається), належать: ЦД MODY (maturity onset diabetes of the young), довготривалий 

неонатальний ЦД і мітохондріальний діабет, який зараховують до т. зв. моногенного ЦД, що 

зумовлений мутацією окремого гену. При ЦД MODY виділяють кілька типів, котрі 

відрізняються клінічним перебігом; найчастіше мутація відбувається у гені HNF1A (MODY3) 
або у гені глюкокінази (MODY2). Остаточний діагноз встановлюють на основі генетичного 

дослідження. Під час диференційної діагностики у дорослих: 
1) якщо підозрюється ЦД 1-го типу → необхідно врахувати ЦД MODY (табл. 13.1-1); 
2) якщо підозрюється ЦД 2-го типу → необхідно враховувати ЦД LADA (latent autoimmune 
diabetes in adults →табл. 13.1-2). 
Таблиця 13.1-1. Диференційна діагностика і лікування ЦД MODY та ЦД 1-го типу 

Диференційні ознаки ЦД MODY ЦД 1-го типу 

вади розвитку (головним чином нирок 

та сечостатевої системи) 
так/ні ні 

ЦД в сімейному анамнезі у ≥3-х поколіннях так ні 

аутоімунні захворювання в сімейному або 

індивідуальному анамнезі 
ні так 

антитіла до острівців ні так 

С-пептид (тест з глюкагоном) на початку — в нормі низька 

концентрація 

основне лікування на початку — пероральні ЛЗ інсулін 

початок повільний скоріше гострий 

Таблиця 13.1-2. Диференційна діагностика і лікування ЦД LADA та ЦД 2-го типу 

Диференційні ознаки ЦД LADA ЦД 2-го типу 

ІМТ як у загальній 

популяції 
ожиріння чи надлишкова 

вага 

артеріальна гіпертензія ні так 

ЦД в сімейному анамнезі ні так 

аутоімунні хвороби в сімейному або 

індивідуальному анамнезі 
так ні 

анти-GAD або інші антитіла до острівців так ні 

С-пептид (тест з глюкагоном) низька 

концентрація 
в нормі або на початку ↑ 

oсновне лікування інсулін на початку — пероральні 

https://empendium.com/ua/chapter/B27.II.13.2.2.
https://empendium.com/ua/table/B27.13.1-1.
https://empendium.com/ua/table/B27.13.1-2.
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ЛЗ 

Щораз частіше зустрічається поєднання різних типів ЦД — так званий подвійний, і навіть 

потрійний ЦД, а також ЦД 2-го типу в дітей та молоді. 
ЛІКУВАННЯ 
Загальні принципи 
1. Лікування ЦД включає: 
1) навчання пацієнтів, що є необхідною умовою для успіху лікування; 
2) нефармакологічне лікування — здоровий (т. зв. терапевтичний) спосіб життя, який включає 

різноманітну дієту, регулярну фізичну активність, уникнення вживання алкоголю, відмову від 

цигарок, а також забезпечення оптимальної тривалості сну та уникнення стресу; 
3) гіпоглікемізуюче лікування — п/о гіпоглікемізуючі або антигіперглікемічні ЛЗ, інсулін, 

інкретиноміметики; 
4) боротьба з факторами ризику серцево-судинних захворювань, особливо артеріальної 

гіпертензії →розд. 2.20 і порушень ліпідного обміну →розд. 2.4.1; у пацієнтів із супутнім 

захворюванням серцево-судинної системи та у хворих віком >40-ка р. із ≥1-м фактором 

серцево-судинного ризику слід розпочинати лікування статином, незалежно від ліпідного 

профілю плазми; 
5) лікування ускладнень хвороби. 
2. При ЦД 1-го типу необхідно застосовувати інсулін. ЦД 2-го типу є прогресуючим 

захворюванням, у зв'язку з чим через певний час виникає потреба модифікувати терапію: на 

початку застосовують ЛЗ, які підвищують чутливість тканин до інсуліну, а у подальшому 

приєднують ЛЗ, які стимулюють виділення інсуліну; при їх неефективності показана 

інсулінотерапія. 
3. Якщо на момент встановлення діагнозу гіперглікемії виявляється дефіцит маси тіла, 

симптоми зневоднення, кетонурія чи ацидоз → слід розпочинати інсулінотерапію, навіть тоді, 

коли підозрюємо ЦД 2 типу; остаточний діагноз і відповідне тривале лікування узгоджується 

після ліквідації метаболічних порушень і виключення аутоімунного характеру захворювання. 
4. Критерії компенсації ЦД 
1) критерії компенсації вуглеводного обміну: інтенсивність гіпоглікемізуючого лікування, 

тобто цільові значення глікемії і HbA1с та швидкість їх реалізації, слід адаптувати до пацієнта, 

зокрема враховуючи його старання і співпрацю з лікарем, ризик гіпоглікемії, тривалість 

хвороби, передбачувану тривалість життя, супутні захворювання, судинні ускладнення, а також 

фінансування і можливість підтримки пацієнта (цільові значення глікемії залежно від 

прийнятих критеріїв компенсації ЦД →нижче — можуть бути вищими, якщо досягнуто 

цільового рівня HbA1с); критерії компенсації можна пом'якшити у пацієнтів похилого віку або 

із супутніми захворюваннями, чи у випадку частого виникнення гіпоглікемії. Якщо не вдається 

досягнути цільові показники, слід максимально до них наблизитись. 
a) загальний критерій — HbA1с ≤7,0 % (53 ммоль/моль) — можна отримати при середній 

концентрації глюкози у плазмі крові ≈8,3–8,9 ммоль/л (150–160 мг/дл); слід досягти глікемії 

натще і перед прийомом їжі <7,2 ммоль/л (130 мг/дл) та постпрандіальної глікемії <10 ммоль/л 

(180 мг/дл); це критерій для усіх хворих, за винятком перерахованих нижче у детальних 

критеріях, включаючи хворих на ЦД 1-го типу, в яких досягнення цільового відсотка HbA1c 

≤6,5 % було асоційовано з підвищеним ризиком гіпоглікемії, а також у хворих віком >65-ти р. 

(якщо очікувана тривалість життя >10-ти р.), у яких корекцію рівня глюкози слід проводити 

поступово; 
б) детальні критерії: HbA1с ≤6,0 % (42 ммоль/моль) — у жінок під час II і III 
триместру вагітності, якщо це не корелює зі збільшенням частоти і тяжкості глікемії →розд. 

13.2.2; HbA1с ≤6,5 % (48 ммоль/моль) у жінок, які планують вагітність, та під час I триместру 

вагітності, у хворих на ЦД 1 типу, в яких досягнення цієї мети не асоційовано з підвищеним 

ризиком гіпоглікемії чи погіршенням якості життя, при короткотривалому ЦД 2-го типу, та у 
дітей і молоді (незалежно від типу ЦД) → потрібно прагнути до рівня глікемії натще і перед 

прийомами їжі (також під час самостійного контролю) 4,4–6,1 ммоль/л (80–110 мг/дл) і глікемії 

через 2 год від початку прийому їжі <7,8 ммоль/л (140 мг/дл); HbA1с <8,0 % (64 ммоль/моль) 

— у пацієнтів похилого віку, із занедбаною формою ЦД, багаторічним перебігом ЦД 

і макроангіопатією (перенесеним інфарктом міокарда і/або інсультом і/або з тяжкими супутніми 

https://empendium.com/ua/chapter/B27.II.2.20.
https://empendium.com/ua/chapter/B27.II.2.4.1.
https://empendium.com/ua/chapter/B27.II.13.2.2.
https://empendium.com/ua/chapter/B27.II.13.2.2.
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захворюваннями). Якщо попри збереження цільових показників глікемії натщесерце не 

вдається досягнути цільових рівнів HbA1с, слід прагнути до зниження постпрандіальної 

глікемії. Цільовий рівень HbA1с необхідно досягати поступово (тобто, протягом кількох 

місяців), оскільки (особливо при ЦД 1 типу) швидке зниження глікемії загрожує гіпоглікемією, 

у пацієнтів із запущеними мікроангіопатичними ускладненнями (головним чином, 

ретинопатією) може тимчасово призвести до прогресування ускладнень, а при ЦД 2-го типу — 
підвищити серцево-судинний ризик). При визначенні цілей необхідно враховувати співпрацю 

та старання пацієнтів, ризик гіпоглікемії, тривалість захворювання, прогнозовану тривалість 

життя, супутні захворювання, судинні ускладнення, а також фінансування i можливість 

підтримки для пацієнта. 
2) критерії компенсації ліпідного обміну: 
a) хворі з ЦД 1-го або 2-го типу з дуже високим серцево-судинним ризиком (із серцево-
судинним захворюванням або хронічною хворобою нирок, а також хворі з ЦД 2-го типу віком 

>40-ка р. без серцево-судинного захворювання, але з факторами його ризику чи з органними 

ускладненнями) — цільова концентрація ХС ЛПНЩ <1,8 ммоль/л (70 мг/дл) або редукція 

на ≥50 %, якщо початково ХС ЛПНЩ 1,8–3,5 ммоль/л (70–135 мг/дл); цільова концентрація не-
ХС ЛПВЩ (другорядна ціль) <2,6 ммоль/л (100 мг/дл); 
б) хворі з ЦД 2-го типу та високим серцево-судинним ризиком (без ускладнень та інших 

факторів ризику серцево-судинних захворювань), а також хворі з ЦД 1-го типу та високим 

серцево-судинним ризиком — цільова концентрація ХС ЛПНЩ <2,6 ммоль/л (100 мг/дл) або 

редукція на ≥50 %, якщо початково концентрація ХС ЛПНЩ знаходилась у діапазоні 2,6–

5,2 ммоль/л (100–200 мг/дл); цільова концентрація не-ХС ЛПВЩ <3,4 ммоль/л (130 мг/дл); 
в) хворі з ЦД 1-го типу з низьким або середнім серцево-судинним ризиком (віком <40-ка р. без 

хронічних ускладнень ЦД та без інших факторів серцево-судинного ризику) — цільова 

концентрація ХС ЛПНЩ <3,0 ммоль/л (115 мг/дл), цільова концентрація не-ХС ЛПВЩ 

<3,7 ммоль/л (145 мг/дл); 
г) хворі з ЦД 1-го типу з підвищеною екскрецією альбуміну з сечею та/або з порушеною 

функцією нирок — редукція концентрації ХС ЛПНЩ на ≥50 %, незалежно від початкової 

величини; 
У всіх хворих цільовий рівень ХС ЛПВЩ: у чоловіків >1,0 ммоль/л (>40 мг/дл), у жінок на 

0,275 ммоль/л(10 мг/дл) вище; цільовий рівень тригліцеридів в сироватці <1,7 ммоль/л (150 

мг/дл). 
3) критерії компенсації артеріального тиску:  <140/90 мм рт. ст., незалежно від наявності 

протеїнурії. У вагітних жінок із діабетичною хворобою нирок — <130/80 мм рт. ст.   
Навчання 
1.  Навчання хворих відіграє таку ж важливу роль, як дієта, фізичне навантаження 

і фармакотерапія. 
2. Мета: вироблення у пацієнтів таких навичок поведінки, які б забезпечили співпрацю при 

застосуванні командного підходу до лікування; навчання з користування приладами для 

введення інсуліну і моніторингу глікемії.  
3. При ЦД проводять індивідуальні і групові навчання, найкраще паралельно. Навчання у групі 

є ефективнішим, ніж індивідуальне, також корисні є т. зв. групи підтримки. Індивідуальне 

навчання дозволяє сфокусуватись на індивідуальних цілях лікування та врахувати конкретні 

проблеми окремих пацієнтів; воно є необхідним в особливих ситуаціях, при методах лікування, 

які рідше використовуються (напр. індивідуальні інсулінові помпи), у хворих після 

баріатричних операцій та у пацієнтів на програмному діалізі. Пацієнтів з ЦД 2-го типу слід 

з самого початку захворювання підготувати до його прогресуючого перебігу, що вимагатиме 

поступових змін у лікуванні. 
4. Необхідно повторювати навчальні заходи та постійно контролювати їх ефекти — не лише 

знання хворого, а передусім, його здатність контролювати хворобу. 
Дієтетичне лікування 
Усі хворі на ЦД повинні пройти навчання на тему загальних принципів правильного 

харчування при ЦД, а детальні дієтичні рекомендації потрібно пристосовувати до потреб 

та побажань індивідуальних пацієнтів. 
1. Регулярний прийом та відповідна кількість прийомів їжі: 
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1) при ЦД 2-го типу, що лікується дієтою та пероральними ЛЗ, достатніми є 3 прийоми їжі на 

добу; 
2) лікування інсуліном двофазової дії (готовими сумішами) вимагає 5–6-ти прийомів їжі 

протягом доби; 
3) лікування людським інсуліном короткої дії вимагатиме 6-ти прийомів їжі на добу (додаткове 

вживання другого сніданку, підвечірку та другої вечері запобігає гіпоглікемії); 
4) лікування швидкодіючими аналогами інсуліну вимагає не більше, ніж 3 прийомів їжі 

протягом доби; 
5) найбільшу свободу у прийомі їжі надає інсулінова помпа, за умов відповідного підбору дози 

інсуліну до потреби. 
2. Відповідне споживання калорій повинно забезпечити збереження ідеальної маси тіла або 

поступове зниження маси тіла в осіб з ожирінням чи надлишком ваги: 
1) зниження маси тіла не повинно перевищувати 2 кг/тиж., корисним є поступове зниження на 

0,5–1 кг/тиж. Зниження маси тіла на ≥5 % відносно вихідної маси асоційоване з помітним 

покращенням контролю ЦД. 
2) постачання енергії залежить від стилю життя і від належної маси тіла (формула: від зросту 

в см відняти 100 [при зрості ≤164 см], при зрості 165–175 см відняти 105, a при зрості >175 см 

відняти 110) і становить приблизно: робота у сидячому положенні — 20–25 ккал/кг належної 

маси тіла; робота, що пов'язана з помірним фізичним навантаженням — 25–30 ккал/кг належної 

маси тіла; важка фізична праця — 30–40 ккал/кг належної маси тіла. 
3. Приблизна калорійність страв кожного дня: особливо важлива для хворих, які приймають 

інсулін, оскільки це полегшує його дозування. 
4. Якісний склад дієти: пацієнти з ЦД 1-го типу повинні вміти розрахувати вміст вуглеводів 

в порції їжі, що має ключове значення для підбору дози інсуліну на прийом їжі, а також вміти 

оцінити глікемічний ефект білків і жирів, які надходять з цієї порцією їжі. 
1) вуглеводи — все рідше визначають загальний відсотковий вміст вуглеводів у дієті, оскільки 

є замало доступних наукових даних, які б дозволили визначити їхню оптимальну кількість для 

усіх хворих; рекомендується індивідуальний план дієти, залежний зокрема від інтенсивності 

фізичної активності, а також від того, якій їжі пацієнт надає перевагу та від різновиду 

вуглеводних продуктів у дієті. У середньому вміст вуглеводів у забезпеченні енергетичних 

потреб повинен складати ≈45 %, та якщо вони походять із продуктів із низьким глікемічним 

індексом (ГІ) та високим вмістом клітковини, їх споживання може становити навіть 60 % 

калорійності дієти. Особи з дуже високою фізичною активністю мають збільшену енергетичну 

потребу, в той час як в осіб із низькою фізичною активністю прийом калорій вуглеводного 

походження може бути нижчим. ГІ це показник, котрий дозволяє класифікувати харчові 

продукти, які містять вуглеводи, залежно від їх впливу на постпрандіальну глікемію (чим 

 вищий ГІ, тим більший вплив на глікемію), причому технологія приготування їжі також має 

значення (напр. коротший час термічної обробки). Слід рекомендувати продукти, що містять 

вуглеводи з низьким ГІ (<55), у т. ч. перш за все цільнозернові продукти, а практично цілком 

елімінувати з дієти прості вуглеводи, які дуже швидко всмоктуються і викликають значне 

постпрандіальне підвищення глікемії, яке складніше контролювати. ГІ відіграє меншу роль при 

виборі овочів і фруктів, які містять мало вуглеводів. Вміст клітковини у дієті повинен 

становити 25–50 г/д (або 15–25 г на 1000 ккал). Можна застосовувати підсолоджувачі 

в рекомендованих виробниками кількостях, але не слід замінювати харчовий цукор (сахарозу) 

фруктозою.  
2) білок — 15–20 % від загальної енергетичної вартості дієти  (1–1,5 г/кг м. т./добу); у хворих 

на ЦД 2-го типу з надмірною масою тіла може складати 20–30 % калорійності дієти (не 

застосовуйте у хворих із діабетичним захворюванням нирок). Максимальне значення у випадку 

хворих із хронічним захворюванням нирок складає 0,8–1 г/кг м. т., у вагітних — 1,3 г/кг м. т., 

a під час захворювання, яке протікає з лихоманкою, чи в період реконвалесценції — до 1 г/кг м. 

т. Слід надати перевагу білку рослинного походження, рибам та свійській птиці.  
3) жири — 30–35 % від загальної енергетичної вартості дієти, з обмеженням насичених жирів; 

обмежте споживання холестерину до <300 мг/добу (<200 мг/добу, якщо ХС ЛПНЩ 

≥2,6 ммоль/л [100 мг/дл]); 
4) кухонна сіль — ≤5 г/добу; 
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5) вітаміни і мікроелементи — відсутні показання для застосування у разі відсутності їх 

дефіциту, за винятком поповнення вітаміну D (відповідно до рекомендацій для загальної 

популяції), а у вагітних жінок — фолієвої кислоти; 
6) алкоголь — у хворих із ЦД споживання алкоголю не показане, може сприяти виникненню 

гіпоглікемії (гальмує вивільнення глюкози печінкою) і його необхідно враховувати до 

енергетичного балансу.     
Фізичне навантаження 
З огляду на численні позитивні сторони фізична активність є обов’язковою складовою 

лікування хворих на ЦД; повинна бути систематичною та пристосованою до можливостей 

пацієнта, виконуватись ≥2–3 ×/тиж., а найкраще — щодня. 
1. Принципи безпечного виконання фізичного навантаження при ЦД 1-го типу: необхідно 

добре підготувати пацієнта, щоб він зміг самостійно оцінити ступінь і тривалість навантаження 

та потребу в інсуліні та додаткових вуглеводах, і уникати форсованого фізичного 

навантаження, якщо у хворого присутні занедбані ускладнення ЦД. Пацієнт повинен: 
1) контролювати глікемію перед, під час та протягом декількох годин після навантаження; 
2) приймати додаткові вуглеводи перед навантаженням та щогодини під час навантаження, 

а також після його завершення, особливо, якщо навантаження тривало довше (20–30 г на 30 хв 

навантаження); 
3) уникати значного фізичного навантаження під час піку дії інсуліну; 
4) не вводити інсулін в ділянку тіла, яка особливо інтенсивно бере участь у навантаженні 

(напр. у стегно); 
5) зменшити дозу інсуліну перед навантаженням, навіть на 30–50 %, в залежності від 

інтенсивності навантаження та рівня глікемії (не у всіх хворих); 
6) якщо глікемія становить >13,9 ммоль/л (250 мг/дл) — визначити кетонові тіла у сечі, а при їх 

наявності слід уникати навантаження (дуже інтенсивне навантаження може посилити 

гіперглікемію та кетоз). 
2. Принципи безпечного виконання фізичного навантаження при ЦД 2-го типу: 
1) систематичне фізичне навантаження є одним із основних методів лікування ЦД 2-го типу — 
його метою є зниження маси тіла та резистентності тканин до інсуліну; 
2) ризик гіпоглікемії у пацієнтів, які застосовують дієту та пероральні ЛЗ, є низьким (пацієнтам 

з надлишком ваги та ожирінням слід уникати вживання додаткових вуглеводів під час 

навантаження); 
3) у хворих на інсулінотерапії →вище; 
4) пацієнт повинен систематично (найкраще щоденно, напр. впродовж 30–45 хв) виконувати 

помірно інтенсивне фізичне навантаження, що пристосоване до загального стану здоров'я 

та попереднього стилю життя; для пацієнтів у віці >65 років і/або з надмірною вагою 

відповідною формою фізичного навантаження є прогулянка швидким темпом (до появи 

задишки) 3–5 × на тиж. (≈150 хв/тиж.); 
5) більше фізичне навантаження, якщо пацієнт його добре переносить, є показанимдекілька 

разів на тиждень, а не лише спорадично; повинно починатись та закінчуватись легшими 

вправами, які виконують протягом 5–10 хв; 
6) при рівні глікемії >16,7 ммоль/л (300 мг/дл), пацієнт повинен визначити кетонові тіла у сечі 

за допомогою тест-смужки, при підтвердженні кетонурії — уникати навантаження (дуже 

інтенсивне навантаження може посилити гіперглікемію та кетоз). 
Фармакологічне лікування — інсулін 
1. Показання до інсулінотерапії 
1) ЦД 1-го типу, а також ЦД LADA (від моменту встановлення діагнозу, оскільки стимуляція 

β-клітин похідними сульфонілсечовини пришвидшує виснаження секреторних резервів 

та погіршує перебіг захворювання); 
2) ЦД 2-го типу: 
a) неефективність лікування — HbA1c >7 %, незважаючи на інтенсифікацію фармакологічної 

і поведінкової терапії (після елімінації дієтичних помилок та інших причин неефективності 

пероральних ЛЗ, напр. вогнищ інфекції), можна розглянути навіть тоді, коли 

монотерапія метформіном є недостатньою; у разі існування сумнівів, вичерпання секреторних 

резервів підтверджують зниженою концентрацією С-пептиду у сироватці після 

стимуляції глюкагоном; 

https://compendium.com.ua/uk/akt/77/2992/metforminum
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б) протипоказання до застосування пероральних ЛЗ; 
в) тимчасове лікування — щойно діагностований ЦД зі значною гіперглікемією (глікемія 

натще >16,7 ммоль/л [300 мг/дл]) та її симптомами (після опанування глюкотоксичності, 

компенсації глікемії та метаболічного стану пацієнта можна застосувати пероральні ЛЗ або 

комбіновану терапію пероральними ЛЗ та агоністом рецептора ГПП-1 або (рідше) 

продовжувати інсулінотерапію у комбінації з метформіном); гострий коронарний синдром або 

процедура черезшкірної коронарної ангіопластики (оптимально — постійна в/в інфузія 

інсуліну), інсульт, гострі запальні стани, травми та інші невідкладні стани, кортикотерапія, 

оперативне втручання, вагітність. 
Різновиди інсулінів 
Вибір препарату та моделі інсулінотерапії проводиться індивідуально, зважаючи на стиль 

життя та притаманний для пацієнта час прийому їжі. 
Класифікація на основі хімічної будови: людський інсулін та аналоги людського інсуліну.  
Класифікація на основі тривалості дії →табл. 13.1-3. 
Таблиця 13.1-3. Людські інсуліни та їх аналоги 

Різновиди інсулінів і препарати Дія 

початкова максимальна діапазон 

швидкодіючі аналоги інсуліну аспарт 10–20 хв 1–3 год 3–5 год 

глулізин 10–20 хв 1–2 год 3–5 год 

ліспро 15 хв 40–60 хв 3–5 год 

інсуліни короткої дії нейтральний 30 хв 1–3 год 6–8 год 

інсуліни середньої тривалості дії ізофановий (НПХ) 0,5–1,5 год 4–12 год 18–20 год 

aналоги інсуліну пролонгованої дії детемір 1,5–2 год 3(4)–14 год ≤24 год 

гларгін 1,5–2 год відсутній пік 24 год 

деглудек  відсутній пік >48 год 

1) прандіальний інсулін: 
a) аналоги інсуліну короткої дії — п/ш ін'єкція, переважно, безпосередньо перед початком 

прийому їжі, хоча можна також під час прийому їжі, і навіть після нього, зазвичай, 3 × на день; 

також п/ш з використанням індивідуальних інсулінових помп; 
б) людський інсулін короткої дії (нейтральний інсулін) — п/ш ін'єкція до 30 хв перед 

основними прийомами їжі, 3 × на день; з огляду на довший період дії (→рис. 13.1-2) 
вимагається додатковий прийом їжі →вище, також використовується в персональних 

інсулінових помпах; 

 
Рисунок 2. Інтенсивна інсулінотерапія у схемі 4-ох ін'єкцій на день: інсулін короткої дії у 

комбінації з інсуліном середньої або довготривалої дії (NPH) 
2) базальний інсулін, який імітує базальну секрецію ендогенного інсуліну: 

https://compendium.com.ua/uk/akt/77/2992/metforminum
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a) інсулін середньої тривалості дії (НПХ) — у поєднанні з інсуліном короткої дії вводиться 

п/ш ін'єкція 1 × на день (ввечері), а у поєднанні з швидкодіючими аналогами інсуліну — 
зазвичай 2 × на день (зранку та ввечері); 
б) аналоги інсуліну довготривалої дії — застосовують переважно 1 × на день п/ш (зранку чи 

ввечері, в один і той же час); інсулін детемір у поєднанні зі швидкодіючими аналогами вводять 

п/ш 1 або 2 × на день (зранку та ввечері), залежно від потреби; перевагою є рівномірна 

концентрація у крові (→рис. 13.1-3), що полегшує проведення інтенсивної інсулінотерапії;   
в) базальну секрецію інсуліну також імітують швидкодіючі аналоги інсуліну чи людські 

інсуліни короткої тривалості дії, за умови їх введення в/в за допомогою інфузомату або 

шляхом постійної п/ш інфузії за допомогою індивідуальної інсулінової помпи; 

 
Рисунок 3. Інтенсивна інсулінотерапія у схемі 4-ох ін'єкцій на день: аналог інсуліну швидкої дії 

у комбінації з аналогoм інсуліну довготривалої дії 
3) інсулінові суміші (комбіновані, двофазові інсуліни →табл. 13.1-4): 
a) суміш аналогів інсуліну — швидкодіючий аналог інсуліну з протаміновою суспензією 

цього аналогу з подовженою тривалістю дії; 
б) суміш людських інсулінів — інсулін короткої дії з інсуліном середньої тривалості дії. 
Таблиця 13.1-4. Різновиди комбінованих інсулінів (двофазних), т. зв. інсулінових сумішей 

Різновиди інсулінів, які входять до складу суміші Вміст інсуліну швидкої або 

короткої дії 

інсулін аспарт з протаміновою суспензією інсуліну аспарт 

(аналог інсуліну) 
30 % 

50 % 

інсулін ліспро з протаміновою суспензією інсуліну ліспро 

(аналог інсуліну) 
25 % 

50 % 

двофазний інсулін, людський 20 % 

25 % 

30 % 

40 % 

50 % 

Кожен з інсулінів у суміші досягає піку своєї дії у різний час, тобто, одна ін'єкція викликає 

2 піки концентрації інсуліну у крові →рис. 13.1-4. 
Висота цих піків залежить від пропорції складників вибраного препарату та від дози, пік дії 

швидкодіючого інсуліну чи інсуліну короткої тривалості дії є вищим, а тривалість його дії  —
 коротша. Ін'єкцію інсулінових сумішей слід вводити 2 × на день, перед кожним піком дії 

інсуліну пацієнт повинен вживати їжу. Суміші часто застосовують для лікування ЦД 2-го типу, 

https://empendium.com/ua/image/B27.13.1-3.
https://adst.mp.pl/s/empendium/img_zoom/B27/13.1-3.jpg
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особливо у хворих старшого віку та зі зниженою працездатністю, у котрих досягнення критеріїв 

компенсації ЦД не є абсолютно необхідним. 

 
Рисунок 4. Схема лікування сумішшю людських інсулінів, що вводиться 2 × на день (інсулін 

короткої дії з інсуліном середньої тривалості дії) 
Режими та способи інсулінотерапії 
Не можна зволікати з інсулінотерапією — при збереженні гіперглікемії та підвищеної 

концентрації проінсуліну пришвидшується розвиток ускладнень ЦД. В усіх режимах 

інсулінотерапії при ЦД 2 типу одночасно необхідно застосовувати метформін (→рис. 13.1-5) (за 

відсутності протипоказань). 
1. Проста схема інсулінотерапії: комбіноване лікування ЦД пероральними ЛЗ (найчастіше 

метформіном) та однією ін'єкцією базального інсуліну, який імітує його базальну секрецію 

(інсулін середньої тривалості дії [НПХ] або аналог пролонгованої дії, застосування якого 

пов'язане з нижчим ризиком нічної та тяжкої гіпоглікемії). Це перехідний режим ведення ЦД 2-
го типу, який застосовують протягом декількох місяців, а навіть років, перед введенням повної 

терапії інсуліном. Розпочніть при неефективності комбінованого лікування 2–3-ма 

пероральними ЛЗ або пероральними ЛЗ і агоністом рецептора ГПП-1. Вже на етапі 

неефективності монотерапії метформіном, можна розглядати комбінацію терапії метформіном 

з 1-ю ін'єкцією інсуліну. У пацієнтів, які отримують інсулін 1 × на добу, одночасно можна 

застосовувати пероральні ЛЗ та інкретинові ЛЗ відповідно до інструкції для медичного 

застосування; у випадку супутньої надмірної ваги/ожиріння перевага надається комбінованій 

терапії метформіном з інгібітором SGLT-2 або інкретиновим препаратом (інгібітором ДПП-4 
або агоністом ГПП-1); при нормальній масі тіла можна розглянути комбіновану терапію 

метформіном і похідним сульфонілсечовини. 
1) Початкова дозу інсуліну, що вводиться 1 × на день може становити 10 ОД або 0,2 ОД/кг маси 

тіла; якщо наявна гіперглікемія натще, рекомендується ін'єкція ввечері, а якщо глікемія натще 

у межах норми і виникає гіперглікемія впродовж дня — зранку. 
2) Контроль глікемії натще та поступове збільшення дози інсуліну, напр. на 2–4 ОД кожні 4–5 
днів, доки не буде досягнута глікемія у запланованому діапазоні (напр. 3,9–7,2 ммоль/л [70–130 
мг/дл], але може бути й ширшим). 
3) Якщо глікемія натще >10 ммоль/л (180 мг/дл) → збільшуйте дозу базального інсуліну, який 

вводять у вечірню пору, напр. на 4 ОД кожні 3 дні (амбулаторне лікування). 
4) Якщо вночі чи зранку виникла гіпоглікемія (a пацієнт адекватно приймав їжу) або якщо 

глікемія натще <3,9 ммоль/л (70 мг/дл) → зменшіть дозу базального інсуліну, введеного перед 

сном, напр. на 4 ОД чи на 10 % (зазвичай, на вищий з цих показників). 
5) Якщо HbA1c зберігається >7 %, незважаючи на інтенсифікацію фармакологічної 

та поведінкової терапії, чи потреба в ізофановому інсуліні (НПХ) введеному 1 × на день, 

складає >30 ОД/добу → продумайте інтенсифікацію терапії — комбіновану інсулінотерапію (у 

вигляді 2-х ін'єкцій суміші інсулінів або додаткове призначення до інсуліну пролонгованої дії 

ін’єкцій інсуліну короткої дії або швидкодіючого аналогу 1–3 × день перед прийомами їжі, 
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причому дане лікування можете впроваджувати поступово) та відмініть ЛЗ, які стимулюють 

секрецію інсуліну. Якщо основним порушенням є постпрандіальна гіперглікемія (незважаючи 

на нормоглікемію натще), то на початку комбінованої інсулінотерапії розгляньте передусім 

можливість багаторазових ін'єкцій інсуліну короткої дії або аналогу інсуліну швидкої дії перед 

прийомами їжі. 
2. Комбінована інсулінотерапія: використання ≥2 × на день ін'єкцій інсуліну, які забезпечують 

покриття потреби в інсуліні у базових умовах та після прийомів їжі. 
1) Застосування інсулінових сумішей: базовий режим інсулінотерапії при ЦД 2-го типу. 

Переваги — мала кількість ін'єкцій (переважно 2), що полегшує лікування пацієнтів похилого 

віку та інвалідів; недоліки — часто відсутня можливість досягнення рекомендованих критеріїв 

компенсації ЦД та необхідність приймати їжу у визначений час, особливо у полудень. 
a) Потрібно підібрати відповідну суміш інсулінів →табл. 13.1-4 та в індивідуальному порядку 

встановити дозування. 
б) Змінюючи введення ізофанового інсуліну у схемі 1 × на день на 2 ін'єкції двофазового 

інсуліну, який, напр. містить 30 % інсуліну короткої дії, не забувайте, що його загальна доза 

повинна бути на ≈30 % вищою, ніж доза ізофанового інсуліну, який попередньо застосовувався. 
в) Початковий поділ добової дози: зранку 60 %, ввечері 40 % →рис. 13.1-4. 
г) У період встановлення дози слід запланувати частіші візити; кожного разу необхідно 

переконатись, чи пацієнт належним чином вводить інсулін та чи правильно визначає глікемію 

за допомогою глюкометра. 
2) Схема базал-плюс: проміжна схема інсулінотерапії, як полегшує перехід між простою 

та інтенсивною схемами інсулінотерапії — у хворих на ЦД 2-го типу, які приймають базальний 

інсулін 1 × на день, можете поступово впроваджувати ін’єкції інсуліну короткої дії або 

швидкодіючого аналогу перед прийомами їжі, призначаючи початково 1 додаткову ін’єкцію 

(найкраще перед прийомом їжі, після якого виникає найбільше зростання глікемії), щоб 

поступово перейти до 3-х ін’єкцій даного інсуліну перед усіма основними прийомами їжі 

впродовж дня.  
3) Інтенсивна інсулінотерапія (модель база-болюс): режим багаторазових ін'єкцій інсуліну 

протягом доби є основним методом лікування ЦД 1-го типу, його також рекомендують хворим 

на ЦД 2-го типу, які вимагають постійної інсулінотерапії і для котрих не є проблематичним 

введення ін'єкцій інсуліну 4 × на день. 
a) Забезпечте базальну концентрацію інсуліну введенням (зазвичай 1 × на день ввечері) інсуліну 

середньої тривалості дії (НПХ) або аналогу інсуліну пролонгованої дії. Поступово підвищуйте 

дозу базального інсуліну до етапу досягнення нормальної (цільової) глікемії натще.  
б) Під час прийомів їжі вводьте інсулін короткої дії або швидкодіючий аналог. Якщо, 

незважаючи на цільові показники глікемії натще, не досягнуто бажаного показника HbA1c → 

потрібно прагнути до зниження постпрандіальної глікемії шляхом поступового збільшення доз 

інсуліну, який вводять між прийомами їжі. Якщо пацієнт не в змозі самостійно передбачити 

потребу у прадіальному інсуліні, тоді він повинен подбати про те, щоб вміст вуглеводів 

в окремих стравах був наближеним протягом наступних днів — це полегшить підбір 

відповідної дози інсуліну та досягнення цільових показників глікемії. Приймаючи рішення про 

зміну дози прандіального інсуліну, слід керуватись показниками постпрандіальної глікемії 

після введення попередньої дози впродовж останніх 2–3-х днів.  
в) Приклади схем із використанням 4-х  ін'єкцій: інсулін короткої дії перед сніданком (20–25 % 
добової дози), перед обідом (15 %) i перед вечерею (20 %) та інсулін середньої тривалості дії 

перед сном близько 22.00 год (40 % добової дози) →рис. 13.1-2; швидкодіючий аналог інсуліну 

перед сніданком (20 % добової дози), перед обідом (15–20 %) і перед вечерею (20 %) та аналог 

інсуліну довготривалої дії перед сном близько 22.00 год (40 % добової дози) →рис. 13.1-3; 
г) Приклади схем із використанням 5-х  ін'єкцій — швидкодіючий аналог перед сніданком (20 

% добової дози), перед обідом (20 %), перед першою вечерею близько 17.00–18.00 год (10 %) 

та інсулін НПХ перед сніданком (25 %) і перед другою вечерею (25 %); 
4) Інтенсивна гнучка інсулінотерапія: рекомендована схема лікування ЦД 1-го типу; являє 

собою продовження вищевказаного методу або може проводитися з використанням 

персональної інсулінової помпи. Її «гнучкість» полягає в тому, що залежно від передбачуваної 

пори прийому і складу їжі (із врахуванням її глікемічного індексу), а також запланованого 

фізичного навантаження і початкової глікемії, належним чином навчений пацієнт самостійно 
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модифікує час введення та дозу інсуліну. При застосуванні персональної інсулінової помпи 

схожі модифікації можуть стосуватись як базальної інфузії (базису), так і прандіальних ін’єкцій 

(болюсів). У хворих на ЦД 1-го типу віддають перевагу застосуванню аналогів інсуліну 

з огляду на нижчий ризик гіпоглікемії та вищий життєвий комфорт.  
5) Індивідуальні інсулінові помпи: вводять швидкодіючий аналог інсуліну у п/ш інфузії —
 постійна базальна інфузія та прандіальні ін’єкції (болюси). Використання інсуліну короткої дії 

не є протипоказаним, але не дозволяє повністю використовувати переваги цього методу 

лікування. Показання: лабільний ЦД, поява ефекту «рикошету» (гіперглікемія у дуже ранніх 

годинах та перед сніданком); ситуації, коли на певний час абсолютно необхідно прагнути до 

нормоглікемії (напр., при вагітності або під час лікування синдрому діабетичної стопи); 

необхідність у застосуванні низьких доз інсуліну (напр., у дітей та вагітних жінок); відсутня 

можливість досягнення доброї метаболічної компенсації за допомогою багаторазових ін’єкцій 

інсуліну; рецидивуючі непередбачувані епізоди гіпоглікемії або безсимптомні гіпоглікемії; 

нерегулярні стиль життя та прийоми їжі. Необхідно пристосувати дозування інсуліну до виду 

та кількості прийнятих вуглеводів та врахувати фізичну активність пацієнта. В цьому допомагає 

програмне забезпечення помпи, котре посеред іншого містить «калькулятор болюса». Слід 

пам’ятати про ризик, що пов’язаний з перериванням інфузії (гіперглікемія, ацидоз), інфекцією 

у місці підшкірного введення катетеру та гіпоглікемією (якщо доза, яку вводять з базальною 

інфузією, є надто високою в порівнянні до споживання калорій). Дедалі ширше застосовуються 

помпи з системою «закритої петлі» (першу зареєструвала FDA у США у 2016 р.). 
Фармакологічне лікування — пероральні ЛЗ 
1. Класифікація пероральних цукрознижуючих ЛЗ →табл. 13.1-5, табл. 13.1-6 (окрему групу 

складають інкретиноміметики, які вводять п/ш або п/о →нижче): 
1) гіпоглікемізуючі ЛЗ — похідні сульфонілсечовини: стимулюють підвищену секрецію 

інсуліну β-клітинами острівців підшлункової залози шляхом зв'язування з рецептором SUR1; 

відрізняються за силою та тривалістю дії; 
2) антигіперглікемічні ЛЗ: 
a) похідний бігуаніду (метформін) — пригнічує глюконеогенез у печінці, посилює анаеробний 

гліколіз, підвищує чутливість до інсуліну, призводить до зниження маси тіла, покращення 

ліпідного профілю та зниження артеріального тиску; 
б) інгібітор α-глюкозидази — має у ≈100 000 разів вищу афінність до α-глюкозидази 

(ферменту зони посмугованої кайми кишкових ворсинок), ніж олігосахариди, внаслідок чого 

тимчасово майже повністю блокують її дію, що сповільнює кінцевий ензиматичний етап 

травлення полісахаридів, олігосахаридів та деяких дисахаридів (мальтози, сахарози); 
в) інгібітори дипептидилпептидази-4 (ДПП-4), т. зв. гліптини, які належать до групи 

інкретиноміметиків (обговорені далі, разом з іншими ліками цієї групи, які вводять п/ш); 
г) інгібітори натрій-глюкозного котранспортера 2-го типу (SGLT-2), відповідального за 

реабсорбцію ≈90 % глюкози з сечі, так звані флозини (гліфлозини) — обмежують реабсорбцію 

глюкози в проксимальному канальці нефрону і таким чином підвищують екскрецію її надлишку 

з сечею (глюкозурія без супутньої гіперглікемії), можуть сприяти зниженню маси тіла 

і знижують артеріальний тиск; 
д) агоніст ядерних рецепторів PPAR-γ, належить до похідних тіазолидиндіонів, т. зв. 

глітазонів (піоглітазон) — знижує інсулінорезистентність у жирових клітинах, скелетних м'язах 

та печінці, і, як наслідок, знижує концентрацію вільних жирових кислот і глюкози в крові. 
2. Окрім метформіну, який є ЛЗ першого вибору у лікуванні ЦД 2 типу, не надається перевага 

жодній іншій групі ЛЗ та підкреслюється значення індивідуального підходу до лікування 

та врахування побажань пацієнта. Вибираючи пероральний ЛЗ, необхідно брати до уваги 

ефективність зменшення гіперглікемії та домінуючий на даний момент патогенетичний 

механізм: інсулінорезистентність або порушення секреції інсуліну. У пацієнтів із 

кардіоваскулярним захворюванням, передусім після інфаркту міокарда, розгляньте призначення 

ЛЗ із доведеним позитивним впливом на кардіоваскулярний ризик, які знижують ризик смерті 

внаслідок серцевих причин; цей ефект виявлено при застосуванні  окремих ЛЗ з групи агоністів 

рецептора ГПП-1 (ліраглутид) та з групи інгібіторів SGLT-2 (емпагліфлозин), або зменшують 

ризик виникнення кардіоваскулярних подій (канагліфлозин). На початку слід використовувати 

метформін у монотерапії (у випадку непереносимості — індивідуально підібраний один із 

наступних ЛЗ: похідне сульфонілсечовини, інгібітор ДПП-4, флозин або піоглітазон [нижче]). 
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Слід враховувати профіль безпеки, переносимість, простоту застосування і кошт лікування 

→табл. 13.1-6. Далі, по мірі прогресування хвороби, використовуйте комбіноване лікування 

з метформіном — як 2-ий ЛЗ застосуйте похідне сульфонілсечовини, інкретиновий ЛЗ, 

інгібітор SGLT-2 або піоглітазон; у випадку необхідності доєднайте 3-ій ЛЗ іншого механізму 

дії (протипоказано поєднання агоністів рецептора ГПП-1 із інгібіторами ДПП-4) в т. ч. 

і акарбозу. Не слід зволікати з інсулінотерапією, якщо є показання. Алгоритм лікування ЦД 

2 типу →рис. 13.1-5. 
3. Дозування завжди встановлюється у індивідуальному порядку на основі профілю глікемії 

→Моніторинг. 

 
Рисунок 5. Алгоритм лікування пацієнтів з діабетом 2 типу 
Фармакологічне лікування — інкретиноміметики 
1. ЛЗ, що впливають на інкретинову систему (інкретиноміметики) →табл. 13.1-7: 
1) агоністи рецептора глюкагоноподібного пептиду-1 (ГПП-1) —
 дулаглутид, ексенатид пролонгованого вивільнення (тривалої дії), ліраглутид, ліксисенатид 

і альбіглутид; активують рецептор для ГПП-1, що підсилює глюкозозалежну секрецію інсуліну; 

гальмують секрецію глюкагону, подовжують шлунковий пасаж, знижують апетит та сприяють 
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зменшенню маси тіла; характеризуються резистентністю до травлення специфічною ДПП-4 
та діють значно довше, ніж ГПП-1, але вимагають п/ш введення; 
2) інгібітори ДПП-4 (гліптини) — алогліптин, лінагліптин, саксагліптин, сітагліптин 

i вілдагліптин; сильні селективні інгібітори ДПП-4, гальмуючи інактивацію ендогенних 

інкретинів (ГПП-1 i ГІП) спричиняють зростання їх концентрації, підвищують чутливість β-
клітин до глюкози та глюкозозалежну секрецію інсуліну; застосовують п/о. 
2. Показання до застосування у хворих на ЦД 2-го типу (із застереженням, що не всі 

препарати є зареєстровані для застосування у такому поєднанні, тому призначаючи конкретний 

препарат, слід переконатись у його актуальних зареєстрованих показаннях): 
1) при монотерапії, якщо не можна використовувати метформін; 
2) як другий препарат у комбінації з метформіном, з похідним сульфонілсечовини або похідним 

тіазолідинодіону; 
3) при лікуванні трьома ЛЗ з похідним сульфонілсечовини і метформіном, або з похідним 

тіазолідинодіону і метформіну; 
4) у комбінації з інсуліном як 2-ий ЛЗ або як наступний препарат у комбінації з інсуліном 

і метформіном і/або з піоглітазоном. 
  
Таблиця 13.1-7. Інкретиноміметики 

ЛЗ Дозування Коментарі 

агоністи рецептора глюкагоноподібного пептиду-1 (ГПП-1) 

ексенатид із 

подовженим 

вивільненням 

вводиться в постійній дозі 2 мг 

1 × на тиж. п/ш у стегно, живіт або 

верхню частину плеча; незалежно 

від прийому їжі у будь-який час дня 

переваги: сприяє зниженню маси 

тіла, застосовується 1 × на тиж. 
недоліки: асто симптоми з боку ШКТ; 

мало даних щодо безпеки застосування; 

зареєстровано декілька випадків гострого 

геморагічного або некротичного 

панкреатиту — у разі підозри на 

панкреатит слід негайно відмінити ЛЗ; 

можливе погіршення функції нирок 

у пацієнтів з нирковою недостатністю, 

вимагає моніторингу (ЛЗ протипоказані 

при тяжкій нирковій недостатності) 

альбіглутид  на початку 30 мг 1 × на тиж. п/ш, 

при необхідності дозу можна 

збільшити до 50 мг/тиж. 

переваги: сприяє зниженню маси тіла; 

альбіглутид застосовується лише 1 × на 

тиж. 
недоліки: симптоми з боку ШКТ; мало 

даних щодо безпеки застосування 

дулаглутид у дозі 0,75 мг 1 х/тиж. п/ш в стегно 

або живіт (монотерапія) або 1,5 мг х 

1 тиж. (комбінована терапія 

з іншими антидіабетичними ЛЗ 
 

ліксисенатид на початку 10 мкг п/ш 1 × на день 

впродовж 14 днів, пізніше 20 

мкг/добу 
 

ліраглутид  на початку 0,6 мг п/ш 1 × на день, 

впродовж ≥1 тиж., потім — 1,2 
мг/добу; через ≥1 тиж. можна 

збільшити дозу до 1,8 мг/добу 
 

інгібітори дипептидилпептидази-4 (ДПП-4) 
лінагліптин при монотерапії або комбінованому 

лікуванні з метформіном, 

з метформіном та похідними 

сульфонілсечовини або інсуліном 

переваги: п/о прийом; препарати цієї 

групи не викликають збільшення маси тіла; 
вілдагліптин — багато задокументованих 

відгуків про використання у пацієнтів 
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— 5 мг 1 × на день у тій самій 

годині під час їжі або незалежно від 

прийомів їжі; при комбінованій 

терапії продовжуйте попереднє 

дозування метформіну, розгляньте 

доцільність зниження дози похідних 

сульфонілсечовини або інсуліну 

з метою зниження ризику 

гіпоглікемії 

похилого віку; лінагліптин — єдиний 

гліптин, котрий не видаляється з сечею, не 

потребує відміни або зміни дозування 

у пацієнтів з нирковою недостатністю 
недоліки: мало даних щодо безпеки 

застосування 
небажані ефекти: найчастіше — нудота; 

біль голови та головокружіння (частіше — 
після вілдагліптину); рідше — надмірна 

сонливість, біль в епігастрії, закрепи (при 

комбінованій терапії з похідними 

сульфонілсечовини) або діарея (при 

комбінованій терапії сітагліптином 

та метформіном); можливий підвищений 

ризик серцевої недостатності 

(саксагліптин); підвищений ризик 

гіпоглікемії (при комбінованому лікуванні 

з похідними сульфонілсечовини або 

інсуліном → початково знижте дози цих 

ЛЗ); рідко — анафілактичні реакції (напр., 

кропив'янка, ангіоневротичний набряк); 

FDA оголосило попередження про те, що 

ці ЛЗ можуть викликати сильну артралгію, 

яка вимагає відміни цих ЛЗ 
  

саксагліптин  у монотерапії або комбінованій 

терапії  з метформіном і/або 

з похідними сульфонілсечовини, 

з похідними тіазолідиндіону або 

з інсуліном: 5 мг 1 × на день 

ситагліптин у монотерапії або комбінованому 

лікуванні з метформіном і/або 

з похідними сульфонілсечовини, 

з похідними тіазолідиндіону (також 

з метформіном) або з інсуліном (з 

метформіном або без нього) — 100 
мг 1 × на день п/о (під час їжі або 

незалежно від прийомів їжі); при 

комбінованому лікуванні не 

змінюйте попереднього дозування 

метформіну, розгляньте доцільність 

зниження дози похідних 

сульфонілсечовини або інсуліну 

з метою зниження ризику 

гіпоглікемії 

вілдагліптин у монотерапії, якщо не можна 

призначити метформін; 
комбінована терапія з метформіном, 

з похідними сульфонілсечовини 

і метформіном, з похідними 

тіазолідиндіону або з інсуліном (з 

метформіном або без нього): 50 мг 

2 × на день п/о (під час їжі або 

незалежно від прийомів їжі); 

комбінована терапія з похідними 

сульфонілсечовини: 50 мг 1 × на 

день (зранку); макс. 100 мг/добу 

1 табл. 2 × на день 

 

Альтернативні методи лікування 
1. Трансплантація підшлункової залози: найчастіше — у пацієнтів із нирковою 

недостатністю, яким пересаджують одночасно нирку та підшлункову залозу. 
2. Трансплантація острівців Лангерганса: пов'язана з меншим ризиком, ніж пересадка 

підшлункової залози, дає можливість досягти тотальної нормоглікемії, однак, з часом виникає 

погіршення функції трансплантованих клітин. 
3. Імплантований інсуліновий насос (помпа), який контролюється глікемією: пристрій, який 

функціонує за принципом замкнутого кола, тобто дозує інсулін або інсулін і глюкагон залежно 

від актуальної глікемії — під час клінічних проб. 
4. Баріатричні операції: при ЦД 2-го типу, асоційованому з ожирінням, дозволяють отримати 

добрий і тривалий метаболічний ефект; розгляньте скерування хворих із ІМТ >40 кг/м2 або >35 

кг/м2 і з супутніми захворюваннями (напр. артеріальною гіпертензією, розладами ліпідного 

обміну), у віці 18–65 р., у спеціалізовані центри з метою відбору до баріатричної операції 

https://compendium.com.ua/uk/akt/83/122681/saxagliptinum
https://compendium.com.ua/uk/akt/83/122681/saxagliptinum
https://compendium.com.ua/uk/akt/71/3208/glucagonum


 

83 

і подальшої довготривалої опіки (з огляду на особливі вимоги щодо харчування 

у післяопераційному періоді). 
МОНІТОРИНГ 
1. Оцінка компенсації вуглеводного обміну: 
1) типи вимірювання глікемії протягом доби: визначення у цільній капілярній крові за 

допомогою глюкометра: 
a) випадкове визначення — найчастіше, натще; 
б) скорочений глікемічний профіль (напівпрофіль) — зранку натще i через 60–120 хв після 

кожного основного прийому їжі (4 визначення протягом доби); 
в) повний добовий глікемічний профіль — зранку натще, перед кожним основним прийомом 

їжі, через 60–120 хв після кожного основного прийому їжі, перед сном i, напр., о 24.00 год 

та поміж 2.00 і 4.00. 
2) рекомендована частота самоконтролю залежить від призначеного лікування 

та індивідуальних потреб; 
a) виключно дієта і метформін → 1 × на міс. скорочений глікемічний профіль, додатково раз на 

тиждень визначення глікемії у різний час доби; 
б) пероральні антидіабетичні ЛЗ і/або агоністи рецептора ГПП-1 → 1 × на тиж. скорочений 

глікемічний профіль, щодня одне визначення глікемії у різний час доби; 
в) інсулін у постійних дозах або комбіноване лікування похідними сульфонілсечовини при 

ЦД 2-го типу → щоденно 1–2 визначення глікемії, 1 × на тиж. скорочений глікемічний профіль, 

1 × на міс. повний глікемічний профіль; 
г) багаторазові ін'єкції інсуліну, інтенсивна функціональна інсулінотерапія (незалежно від типу 

ЦД) → багаторазове визначення протягом доби (повний добовий глікемічний профіль або 

багаторазове визначення протягом доби у конкретний час та відповідно до потреб пацієнта, в т. 

ч. як перед вживанням їжі, так і після, під час сну, перед запланованим фізичним 

навантаженням, при підозрі на гіпоглікемію та перед діяльністю, під час якої глікемія 

є особливо небезпечною (напр. водіння автомобіля). Усі пацієнти, незалежно від методу терапії, 

при поганому самопочутті та погіршенні стану, повинні контролювати глікемію частіше. 

Найточнішу оцінку добової глікемії дозволяють здійснити системи постійного моніторингу 

(CGMS), особливо корисні для пацієнтів з ЦД 1-го типу з нестабільним перебігом та частими 

епізодами гіпоглікемії (особливо, якщо пацієнт їх не відчуває), у пацієнтів, які використовують 

індивідуальну інсулінову помпу та у вагітних жінок із супутнім ЦД. CGMS рекомендується при 

ЦД 1-го типу, натомість подібні рекомендації щодо контролю ЦД 2-го типу неоднозначні. 

Значення CGMS у разі тривалішого застосування полягає у можливості оцінки трендів глікемії 

(зниження або наростання) і швидкості прогресування змін, а також можливості програмування 

сигналів тривоги, які попереджають про те, що глікемія наближається до встановленої 

граничної межі. Це дозволяє відносно рано провести заходи щодо профілактики небажаної гіпо- 
або гіперглікемії. Під час інтерпретації результатів визначення концентрації глюкози 

у тканинній рідині необхідно врахувати її 15–20 хв запізнення у порівнянні з концентрацією 

глюкози в крові. Важливою є можливість комплексного застосування CGMS з інсуліновими 

помпами, особливо такими, що мають функцію переривання інфузії інсуліну у разі тенденції до 

гіпоглікемії, яка допомагає зокрема запобігти розвитку нічної гіпоглікемії. При проведенні 

самоконтролю глікемії також можна застосувати метод сканування (flash glucose monitoring —
 FGM), особливо у хворих на ЦД 1-го типу з лабільним перебігом. Вимірювання концентрації 

глюкози також проводяться у тканинній рідині, однак дані не передаються до датчика в режимі 

реального часу, а для отримання даних необхідно на короткий час приблизити датчик до 

імплантованого сенсора — таким чином відсутня можливість програмування сигналів тривоги. 
3) HbA1c — контролюйте принаймні 1 × на рік, частіше (оптимально 2–4 × на рік) — якщо 

хворий не досягнув цільового рівня HbA1c. 
2. Діагностика та контроль терапії артеріальної гіпертензії і дисліпідемії: вимірювання 

артеріального тиску під час кожного прийому; ліпідограма — 1 × на рік, або частіше у випадку 

моніторингу ліпідних порушень. 
3. Дослідження з метою оцінки і лікування віддалених ускладнень ЦД: 
1) нефропатії → 1 × на рік екскреція альбуміну з сечею (у пацієнтів, котрі не вживають ІАПФ 

або БРАзагальний аналіз сечі з мікроскопією осаду — 1 × на рік; концентрація креатиніну 

у сироватці та розрахунок швидкості клубочкової фільтрації — 1 × на рік; у пацієнтів з ЦД 1-го 
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типу через 5 років після початку хвороби, у хворих на ЦД 2-го типу від моменту встановлення 

діагнозу — у випадку підтвердження підвищеної концентрації креатиніну, потрібно проводити 

визначення концентрації креатиніну, натрію, калію, кальцію та неорганічних фосфатів 

у сироватці кожні 6 міс.; 
2) ретинопатії → офтальмологічний контроль (оцінка очного дна при розширених зіницях) 1 × 
на рік: у хворих на ЦД 1-го типу — через 5 років від початку захворювання, у хворих на ЦД 2-
го типу — від моменту встановлення діагнозу; у випадку діагностування ретинопатії частоту 

контрольних обстежень визначає офтальмолог;  
3) синдром діабетичної стопи — огляд ніг під час кожного прийому. 
4. Інші: наявність діагнозу ЦД є показанням для виконання скринінгового дослідження щодо 

наявності захворювань щитовидної залози: визначення рівня ТТГ та антитіл проти 

тиреопероксидази (анти-ТПО) при ЦД 1-го типу, а ТТГ при ЦД 2-го типу. 
ОСОБЛИВІ СИТУАЦІЇ 
Тяжке супутнє захворювання 
1. Тяжкі інфекції чи травми: підвищують потребу в інсуліні. При захворюваннях ШКТ 

виникає обмеження або абсолютна нездатність приймати їжу — частою помилкою є зниження 

дози інсуліну, що може призвести до ацидозу та коми. 
1) при ЦД 1-го типу — необхідно навчити хворих, щоб у наведених ситуаціях підвищення чи 

(рідше) збереження дози інсуліну супроводжувалось адекватним постачанням калорій. При 

хворобах ШКТ з нудотою та блюванням необхідно застосувати в/в інфузію глюкози, яка 

забезпечить постачання 1000–1200 ккал/добу, найкраще у поєднанні з постійною в/в інфузією 

інсуліну. 
2) при ЦД 2-го типу, який досі був лікований пероральними ЛЗ або виключно дієтою — тяжка 

інфекція становить показання до тимчасового призначення інсуліну, найкраще — методом 

інтенсивної інсулінотерапії, або, якщо відсутні перешкоди у прийомі їжі, з використанням 

інсулінових сумішей. 
2. Гострий коронарний синдром: у кожного пацієнта необхідно визначати глікемію — якщо 

у пацієнта без ЦД у анамнезі глікемія становить >10,0 ммоль/л (180 мг/дл) → використовується 

інсулін в/в. У пацієнта з ЦД слід відмінити пероральні цукрознижуючі ЛЗ та починати в/в 

інсулінотерапію при глікемії >7,8 ммоль/л (140 мг/дл). Необхідно здійснювати моніторинг 

глікемії та концентрації калію у сироватці: 
1) у 1-шу добу призначте в окремих в/в інфузіях 
а) інсулін 0,5–6 ОД/год, залежно від глікемії (орієнтаційний перерахунок; →табл. 13.1-8); 
б) 10% розчин глюкози зі швидкістю ≈50 мл/год і 
в) 10 ммоль хлориду калію (контролюйте концентрацію калію і при потребі повторіть інфузію); 
Таблиця 13.1-8. Пропонована швидкість інфузії інсуліну залежно від глікемії при гострому 

коронарному синдромі 

Глікемія Інсулін (ОД/год) 

<100 мг/дл (<5,5 ммоль/л) зупинити інфузію на 15–30 хв 

100–140 мг/дл (5,5–7,8 ммоль/л) 0,5–1,0 

140–180 мг/дл (6,7–10 ммоль/л) 1,0–2,0 

180–250 мг/дл (10–13,9  ммоль/л) 2,0–4,0 

250–300 мг/дл (13,9–17,4 ммоль/л) 4,0–6,0 

Інфузію 10 % розчину глюкози слід розпочинати лише після зниження глікемії до 11,1–13,9 
ммоль/л (200–250 мг/дл). Намагайтесь зберігати глікемію в межах 5,6–10 ммоль/л (100–180 
мг/дл), а у випадку її підвищення >10 ммоль/л (180 мг/дл) тимчасово припиніть інфузію. 

Контролюйте рівень глікемії щогодини, а після її стабілізації — кожні 2 год; введення глюкози 

повинно забезпечувати 800–1000 ккал/добу. 
2) з 2-ї доби до кінця госпіталізації — індивідуалізуйте лікування, щоб забезпечити 

оптимальний контроль глікемії: повинна знаходитись в межах 5,6–10,0 ммоль/л (100–180 мг/дл) 

впродовж усієї доби; у пацієнтів з ЦД 2-го типу і надмірною вагою/ожирінням можна, за 

відсутності протипоказань, починаючи з 3-ї доби додатково застосувати метформін, однак  у 

випадку запланованої коронарографії не призначайте метформін за ≥48 год до і 24 год після 

процедури. 

https://empendium.com/ua/table/027_7065
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Після завершення госпіталізації, якщо потреба в інсуліні ≤30 ОД/добу, можете повернутись до 

попереднього перорального лікування. У хворих без ЦД в анамнезі потрібно виконати ПГТТ 

→розд. 13.1. 
3. Інсульт: у кожного пацієнта з інсультом потрібно визначати глікемію: якщо рівень становить 

>10,0 ммоль/л (180 мг/дл) → необхідно розпочати в/в інсулінотерапію за допомогою 

інсулінової помпи та зберігати глікемію в діапазоні 7,8–10 ммоль/л (140–180 мг/дл); уникайте 

глікемії <6,1 ммоль/л (110 мг/дл) з метою зниження ризику гіпоглікемії. На гострій стадії 

захворювання уникайте в/в введення глюкози; застосовуйте інсулін у вигляді в/в інфузії в 0,9 % 
розчині NaCl (але не в розчині, котрий містить глюкозу і калій). Коли пацієнт починає 

споживати їжу → розпочніть (≈1 год перед від'єднанням помпи) інсулінотерапію з п/ш введення 

інсуліну короткої дії або швидкодіючого аналогу інсуліну. У пацієнтів без встановленого 

раніше діагнозу ЦД, після завершення гострої фази хвороби та після стабілізації клінічного 

стану, проведіть дослідження в напрямку порушень вуглеводного обміну. 
Периопераційне ведення 
1. Планова хірургічна операція 
Підготовка до хірургічної операції: 
1) п/о цукрознижуючі ЛЗ потрібно відмінити 2 дні перед операцією та розпочати інтенсивну 

інсулінотерапію — добова доза інсуліну ≈0,3–0,7 ОД/кг м. т., у т. ч. 50–60 % інсулін короткої 

дії (який вводиться перед основними прийомами їжі у пропорціях ≈50–20–30 %), решта — 40–

50 % складає НПХ-інсулін (у 2-х ін'єкціях: о 7.00–8.00 год — 40 % i o 22.00–23.00 год — 60 % 
дози), або аналог інсуліну тривалої дії (1 × на день у один і той сам час, переважно ввечері); 
2) забезпечте компенсацію ЦД — глікемія в периопераційному періоді в безпечних межах 5,6–

10,0 ммоль/л (100–180 мг/дл); коли глікемія >13,9 ммоль/л (300 мг/дл), a HbA1c >9,0 %, або 

глюкозурія разом із ацетонурією → потрібно перенести термін операції (якщо це можливо); 
3) контроль (в міру можливостей) хронічних ускладнень ЦД. 
Підготовку найкраще проводити у терапевтичному відділенні, за винятком пацієнтів, яких 

ефективно лікують іметодом інтенсивної інсулінотерапії (з постпрандіальною глікемією 

<10 ммоль/л [180 мг/дл]), якщо заплановану операцію можна виконати врежимі хірургії одного 

дня. Дрібні оперативні втручання без зміни способу харчування (неускладнена екстракція зуба, 

розтин абсцесу), не вимагають тимчасової інсулінотерапії. 
У день операції: 
1) застосовуйте інсулін у постійній в/в інфузії; 
2) введіть глюкозу шляхом в/в інфузії  (4–5 × 500 мл 10 % розчину глюкози забезпечує 800–

1000 ккал/добу; інший розчин, залежно від потреби у гідратації), разом із KCl (10–20 ммоль); 
3) перевірте каліємію і, у разі потреби, проведіть поповнення дефіциту калію; 
4) перевіряйте глікемію під час та після операції; 
5) під час операції зберігайте глікемію у межах 5,6–10,0 ммоль/л (100–180 мг/дл), а після 

операції намагайтесь досягти нормоглікемію (уникайте гіпоглікемії).  
Після операції: 
1) з моменту відновлення перорального харчування знову потрібно починати інтенсивну 

інсулінотерапію, a у разі дефіциту калорій компенсувати його інфузією глюкози; 
2) після загоєння операційної рани можна повернутись до лікування ЦД, яке застосовували до 

операції, або його модифікувати, якщо це показане для досягнення задовільної компенсації 

глікемії. 
2. Термінова або екстрена операція: 
1) максимально можливо компенсуйте глікемію → введіть інсулін у постійній в/в інфузії 

та забезпечте постачання ≈1000 ккал/добу в/в інфузією глюкози; 
2) у разі кетоацидозу (pH <7,3) →розд. 13.3.1 чи лактацидозу →розд. 13.3.3, чи 

гіперосмолярного синдрому →розд. 13.3.2 → необхідно ліквідувати їх перед операцією; якщо 

операцію необхідно провести негайно (напр. при кровотечі) → проводьте корекцію ацидозу під 

час операції; 
3) якщо пацієнт вживав метформін у день, в якому проводиться  термінова операція → введіть 

в/в 300 мг (1 амп.) ацетилцистеїну та адекватно наводнюйте хворого з метою попередження 

розвитку гострої ниркової недостатності. 
ПРОФІЛАКТИКА 
1. ЦД 1-го типу: ефективні методи відсутні. 

https://empendium.com/ua/chapter/B27.II.13.1.
https://empendium.com/ua/chapter/B27.II.13.3.1.
https://empendium.com/ua/chapter/B27.II.13.3.3.
https://empendium.com/ua/chapter/B27.II.13.3.2.
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2. ЦД 2-го типу: ефективними є збалансована дієта та збільшення фізичної активності (≥150 

хв/тиж.), які призводять до зниження надмірної ваги чи зберігають належну масу тіла. Виявлено 

ефективність використання деяких ЛЗ, головним чином при предіабеті або ожирінні 

(метформін, акарбоза, орлістат, вілдагліптин). 
3. Активний скринінг ЦД з метою його раннього виявлення та досягнення критеріїв 

компенсації належить до методів профілактики ускладнень (вторинна профілактика), у разі 

появи хронічних ускладнень — гальмування їх розвитку та попередження інвалідності 

є методами третинної профілактики. Пацієнти з діагностованим предіабетом належать до групи 

підвищеного ризику ЦД — 1 × на рік проводьте ПГТТ. Пацієнти, котрі приймають метформін, 

повинні припинити його прийом ≥1 тиж. перед ПГТТ та, в залежності від результату 

дослідження: 
1) при встановленні діагнозу ЦД → продовжуйте лікування метформіном у попередній чи 

збільшеній дозі та продовжуйте діяти у відповідності до правил лікування і моніторингу 

вперше діагностованого ЦД; 
2) у випадку збереження предіабету можете продовжувати лікування метформіном, повторюйте 

контрольний ПГТТ раз на рік; 
3) у випадку виключення порушень вуглеводного обміну (правильний результат ПГТТ) → 

відмініть метформін (відсутність показань для застосування), призначте контрольний ПГТТ 

через 6–12 міс. 
 
 


