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Рандомізоване клінічне дослідження 
ефективності та безпеки застосування  
ситагліптину у порівнянні з дапагліфлозином 
у пацієнтів з цукровим діабетом 2 типу 
та з нирковою недостатністю  
легкого ступеня: дослідження CompoSIT-R
Scott R., Morgan J., Zimmer Z., Lam R., O'Neill E., Kaufman K., Engel S., Raji A.

Резюме
Мета. Порівняти ефективність та безпеку ситагліптину – інгібітора діпептидилпептидази-4, 
з аналогічними показниками дапагліфлозину – інгібітора натрій-глюкозного транспортера 2 типу 
у пацієнтів з цукровим діабетом (ЦД) 2 типу та з нирковою недостатністю легкого ступеня.

Матеріали та методи. Пацієнтів з рівнем глікованого гемоглобіну (HbA1c) від ≥7,0 до ≤9,5 %  
(від ≥53 до ≤80 ммоль/моль) та оціненою швидкістю клубочкової фільтрації від ≥60 до <90 мл/
хвил/1,73 м2, які приймали метформін (≥1500 мг/добу) ± сульфонілсечовину, були рандомізовані по гру-
пах, які отримували ситагліптин у дозі 100 мг (n=307) або дапагліфлозин у дозі 5 мг, яку титрували 
до 10 мг (n=306), один раз на добу протягом 24 тижнів. Метод аналізу лонгітюдних даних застосову-
вали для перевірки первинної гіпотези, що ефективність ситагліптину є не нижчою від ефективності 
дапагліфлозину у зниженні вмісту HbA1c до 24-го тижня, а також планували оцінити кращий показник 
ситагліптину, якщо буде встановлено, що він не поступається за ефективністю. ClinicalTrials.gov 
NCT02532855. 

Результати. Середнє значення HbA1c (% [ммоль/моль]) на базисній лінії складало 7,7 (60,9) та 
7,8 (61,2), а середнє значення оціненої швидкості клубочкової фільтрації (оШКФ) (мл/хвил/1,73m2) скла-
дало 79,4 та 76,9 для груп, які отримували ситагліптин та дапагліфлозин, відповідно.

Після 24-х тижнів, міжгрупова відмінність у змінах середньоквадратичного середнього 
(95 % ДІ (довірчий інтервал)) по відношенню до базисної лінії для HbA1c складала − 0,15 % (−0,26, −0,04) 
(−1,67 ммоль/моль [−2,86, −0,48]), P = 0,006, що відповідало заздалегідь визначеним критеріям, які до-
зволяють стверджувати, що ситагліптин у порівнянні з дапагліфлозином показує як ефективність, 
що не поступається, так і вищу ефективність. Мета – знизити вміст HbA1c до <7 % (<53 ммоль/моль) –  
була досягнута у 43 % (отримували ситагліптин) та 27 % (отримували дапагліфлозин) пацієнтів. 
Під час заздалегідь запланованого аналізу прирощення (нормальних) піків постпрандіальної глікемії 
через 2 години, не було виявлено ніякої значущої міжгрупової відмінності. При перегляді небажаних 
явищ (НЯ), звернули увагу на те, що при застосуванні ситагліптину частота виникнення НЯ, пов'язаних 
з лікарським засобом (ЛЗ), була нижчою у порівнянні з дапагліфлозином.

Висновки. У пацієнтів з ЦД 2 типу, нирковою недостатністю легкого ступеня та незадовільним 
глікемічним контролем, який забезпечувався прийомом метформіну ± сульфонілсечовини, лікування 
ситагліптином дозволило досягти кращого глікемічного контролю у порівнянні з дапагліфлозином; 
до того ж, ситагліптин, загалом, добре переносився.
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Введення
Хронічне захворювання нирок (ХЗН) – 
це розповсюджене ускладнення цукрового 
діабету (ЦД) 2 типу. У той час як поширеність 
ниркової недостатності помірного або тяж-
кого ступеня (оцінена швидкість клубочко-
вої фільтрації (оШКФ)<60 мл/хвил/1,73 м2, 
3-5 стадії ХЗН) у пацієнтів з ЦД 2 типу була 
діагностована приблизно у 22 % випадків, 
більший відсоток (38 %) пацієнтів має легку 
форму ниркової недостатності (оШКФ від ≥60 
до <90 мл/хвил/1,73 м2, 2 стадія) [1]. Ця часто-
та порушень була ще вищою у тих пацієнтів 
з ЦД 2 типу, вік яких складав ≥65 років, серед 
яких 43 % мали ниркову недостатність помір-
ного або тяжкого ступеня та 48 % мали легкий 
ступінь ниркової недостатності.  

Широко відомо, що при виборі антигі-
перглікемічного засобу (АГЗ) при лікуванні 
ЦД 2 типу слід приймати до уваги функцію 
нирок, тільки 3-5-а стадії ХЗН зазвичай вва-
жаються такими, що мають значення для 
даного рішення [2]. Окрім цього, клінічні до-
слідження за участі пацієнтів з ХЗН, як пра-
вило, сфокусовані на пацієнтах, чий показник 
оШКФ складає <60 мл/хв/1,73 м2. У той час 
як пацієнти з ЦД 2 типу та легкою формою 
ниркової недостатності зазвичай включа-
ються у дослідження способів антигіперглі-
кемічного лікування у Фазі ІІІ, специфічний 
вплив легкої форми ниркової недостатності 
на ефективність та безпеку більшості АГЗ, 
загалом, не отримував проспективної оцінки 
у клінічних випробуваннях.

Серед класів пероральних АГЗ, пред-
ставлених на ринку для лікування ЦД 2 типу, 
інгібітори діпептидилпептидази-4 (ДПП-4)  
вважаються і ефективними, і такими, 
що доб ре переносяться, при різних функ-
ціональних станах нирок, хоча інколи не-
обхідний підбір дози з метою контролю 
експозиції препарату [3]. У протилежність 
їм, інгібітори натрій/глюкозного котран-
спортеру 2-го типу (НГКТ-2) мають нижчу 
ефективність у пацієнтів з нирковою недо-
статністю помірного та тяжкого ступеня, 
через механізм їх дії [4].

Дослідження CompoSIT-R (порівняння 
характеристик ситагліптину та дапагліф-

лозину при нирковій недостатносі легкого 
ступеня було проспективним рандомізова-
ним клінічним випробуванням, у якому по-
рівнювалися ефективність та безпека сита-
гліптину – інгібітора ДПП-4, з аналогічними 
показниками дапагліфлозину  –  інгібітора 
НГКТ-2 у пацієнтів з ЦД 2 типу та з легкою 
формою ниркової недостатності.

Методи

Учасники
Пацієнтами, що відповідали критеріям 
включення, були чоловіки або жінки, ві-
ком ≥25  років, з ЦД 2 типу та легкою 
формою ниркової недостатності (оШКФ 
від  ≥60 до <90  мл/хвил/1,73 м2, вираху-
вана за допомогою рівняння Організації 
співробітництва щодо епідеміології хро-
нічних захворювань нирок [CKD-epi] для 
визначення креатиніну в сироватці [5]). 
Відібрані пацієнти регулярно отриму-
вали дозу метформіну (≥1500  мг/добу),  
в монотерапії, або у комбінації з сульфоніл-
сечовиною (СС) (при дозі ≥50 % від макси-
мальної дози, що зазначається на упаковках 
у країні проведення дослідження) протягом 
≥8 тижнів, з рівнем HbA1c, на момент скри-
нінгу, від ≥7,0 % до ≤9,5 % (від ≥53 ммоль/моль  
до ≤80 ммоль/моль) та рівнем глюкози 
у капілярній крові натще від >6,1 ммоль/л 
до <14,4 ммоль/л при рандомізації.

Пацієнтів не включали до досліджен-
ня, якщо вони мали ЦД 1 типу, кетоацидоз 
в анамнезі, гострі захворювання печінки, 
значимі серцево-судинні захворювання, зло-
якісні утворення або гематологічні порушен-
ня, або якщо, на думку дослідника, пацієнти 
піддавалися високому ризику зневоднення, 
виникнення гіпотензії та/або дисбалансу 
електролітів. Пацієнти також не включа-
лися, якщо вони раніше лікувалися за до-
помогою АГЗ інших, аніж метформін або, 
у випадку подвійної терапії, аніж метформін 
у комбінації з СС, протягом 12 тижнів до по-
чатку скринінгу. До списку лабораторних 
критеріїв виключення входили: сироваткові 
рівні аланінамінотрансферази або аспарта-
тамінотрансферази >2 рази вищі за верхню 
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межу нормального діапазону (ВМНД), або 
гемоглобін <120 г/л (чоловіки) або <110 г/л 
(жінки), тригліцериди >6,8 ммоль/л або 
вміст тиреоїдного гормону, що виходить 
за межі діапазону лабораторної норми.

Від всіх учасників дослідження були 
отримані письмові інформаційні згоди.

Схема дослідження
Це було багатонаціональне, рандомізоване, 
подвійне сліпе, з використанням активного 
препарату у якості контролю, дослідження 
в паралельних групах, яке включало 2-тиж-
невий скринінговий період, 2-тижневий 
поодинокий сліпий період прийому пла-
цебо перед отриманням досліджуваного 
препарату, 24-тижневий подвійний сліпий 
період лікування та телефонний або осо-
бистий контакт через 14 діб після прийому 
останньої дози маскованого досліджуваного 
препарату (рис. 1.).

Після періоду прийому плацебо перед 
отриманням досліджуваного препарату, 
пацієнти були централізовано розподілені, 
за допомогою Системи попереднього записа-
них голосових повідомлень, по групах, у спів-
відношенні 1:1, для прийому ситагліптину 
100 мг/добу та плацебо, що імітує дапагліф-
лозин, або дапагліфлозину та плацебо, що 
імітує ситагліптин. Застосування дапагліфло-
зину з плацебо-імітатором, починали з 5 мг 
та титрували до 10 мг до 4-го тижня, а якщо, 
на думку дослідника, пацієнт не міг перено-
сити титрування до 10 мг, то дозу треба було 
залишити на рівні 5 мг. Якщо вища доза не пе-
реносилася, то дапагліфлозин в дозі 10 мг, ти-
трували до зниження дози дапагліфлозину до 
5 мг. Пацієнти, значення оШКФ яких постій-
но залишалися на рівні <50 мл/хвил/1,73 м2  
(за формулою CKD-epi) після візиту 3/день 1  
протягом однієї доби перед візитом 5/тиж-
день 10, або постійно залишалися на рівні 

Подвійний сліпий лікувальний період

Ситагліптин 100 мг, кожного дня (n=307)

Дапагліфлозин 10 мг, кожного дня (n=306)1

Скринінговий період
Період прийому 

плацебо

Візит 1
Скринінг

Візит 2
Тиждень 2

2 тижні2

Візит 3
День 1

Візит 4
Тиждень 4

Візит 5
Тиждень 10 

Візит 6
Тиждень 16 

Візит 7
Тиждень 24

Під час візиту 2/тиждень 2

• оШКФ від ≥60 до <90 мл/хвил/1,73 м2

та
• відрізняється на ≤20 мл/хвил/1,73 м2 від
значення на відбірковому Візиті 1/Скринінг

Під час візиту 1/скринінг:
• вік ≥25 років, з ЦД 2 типу та оШКФ від ≥60
до <90 мл/хвил/1,73 м2

та на фоні
• метформін ≥1500 мг/добу протягом ≥8 тижнів, 
з HbA1c від ≥7,0 до ≤9,5 %
або на фоні
• метформін ≥1500 мг/добу + СС (у дозі ≥50 % 
від максимальної дози, зазначеної 
на упаковці) з HbA1c від ≥7,0 до ≤9,5 %

Усі суб'єкти продовжують регулярно отримувати фонові АГЗ (тобто, прописані дози метформіну ≥1500 мг/добу ± СС3)3

R

Рис. 1. Схема дослідження

Примітки: оШКФ – оцінена швидкість клубочкової фільтрації; СС – сульфонілсечовина. 1 Суб'єктам починали давати 
дапагліфлозин при дозуванні 5 мг 1 раз на добу під час рандомізації/візиту 3/дня 1 та титрували дапагліфлозин до 10 мг 1 раз 
на добу до візиту 4/тижня 4.  2 Інтервал між візитом 1 та візитом 2 для підходящих суб'єктів мав складати, як мінімум, 2 тижні, 
та не більш ніж приблизно 6 тижнів. 3 Суб'єкти, які до участі у дослідженні приймали метформін, продовжували приймати 
прописану дозу метформіну; суб'єкти, які до участі у дослідженні приймали метформін + СС, продовжували приймати 
прописані дози обох препаратів.
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<60 мл/хвил/1,73 м2 (обчислене за формулою 
CKD-epi) після візиту 5/тиждень 10 до ві-
зиту 7/тиждень 24, припиняли прийом до-
сліджуваного препарату. Іншими критеріями 
припинення прийому препарату були ви-
падки гіперглікемії, гіпоглікемії та порушень 
функції печінки, перелічені у додатковій ін-
формації для цієї статті.

Тест на толерантність до змішаної їжі 
(ТТЗЇ) виконували під час рандомізації 
(день 1), перед прийомом першої дози до-
сліджуваного препарату з подвійним мас-
куванням та фонових ЛЗ, та на 24-й тиж-
день (або під час візиту з приводу виходу 
з дослідження). На 24-й тиждень (або під 
час візиту з приводу виходу з дослідження), 
пацієнти приймали досліджуваний препарат 
та фонові ЛЗ приблизно за 1 годину перед 
вживанням стандартної їжі для тесту ТТЗЇ. 
Їжа для тесту ТТЗЇ складалася з 2 дієтичних 
батончиків та 1 дієтичного напою з харчо-
вою поживністю 660 кКал (96 г вуглеводів, 
20 г жирів та 28 г білка).

Це клінічне дослідження (MK-0431-
838; ClinicalTrials.gov Ідентифікатор: 
NCT02532855; EudraCT: 2014-005525-13) 
було виконано у відповідності до принципів 
Належної клінічної практики та було схва-
лене відповідними Інститутськими нагля-
довими радами та регулюючими органами.

Оцінки дослідження
Первинними завданнями цього дослідження 
були: (1) через 24 тижні оцінити ефект від 
додавання ситагліптину у порівнянні з до-
даванням дапагліфлозину на вміст HbA1c; 
та (2) через 24 тижні оцінити загальну без-
пеку та переносимість ситагліптину у по-
рівнянні з аналогічними показниками дапа-
гліфлозину. Первинна гіпотеза дослідження 
полягала у тому, що, через 24 тижні, змі-
ни у рівні HbA1c відносно базисної лінії 
у суб'єктів, яких лікували шляхом додавання 
ситагліптину, будуть не менш значущими, 
аніж у суб'єктів, яких лікували шляхом до-
давання дапагліфлозину.

Вторинними завданнями була оцінка: 
прирощення (нормальних) піків постпран-
діальної глікемії (ПППГ) через 2 години, 

постпрандіального рівня глюкози (ПРГ) 
через 2 години, рівня глюкози плазми на-
тще (ГПН), 2-годинної постпрандіальної 
площі під кривою (AUC0-120) для інсулі-
ну та глюкагону, співвідношення площ під 
кривими постпрандіальної секреції інсуліну  
AUC0-120 та глюкагону AUC0-120 , та відсо-
ток суб'єктів, у яких був досягнутий цільо-
вий рівень HbA1c <7,0 % (<53 ммоль/моль) 
після 24-тижневого лікування . Дослідниць-
кою метою була оцінка впливу додавання 
ситагліптину, у порівнянні з дапагліфлози-
ном, на використання медичних ресурсів 
(тобто, незаплановані телефонні контакти 
або візити до медичних працівників) під час 
24-тижневого лікувального періоду плюс 
2-тижневий період оцінки безпеки. 

Кінцеві точки ефективності
Кінцевими точками глікемічної ефектив-
ності слугували: відхилення значень HbA1c 
від базисної лінії, ПППГ через 2 години, 
ПРГ через 2 години, ГПН, постпрандіальні 
рівні інсуліну, глюкагону та співвідношення 
інсулін:глюкагон на 24-му тижні, та відсо-
ток пацієнтів, у яких був досягнутий цільо-
вий рівень HbA1c <7 % (<53 ммоль/моль)  
до 24-го тижня.

Кінцеві точки безпеки
Кінцевими точками безпеки слугували: час-
тота виникнення небажаних явищ (НЯ), 
відсоток пацієнтів, які досягли заздалегідь 
визначених меж змінення (ЗВМЗ) по лабо-
раторних параметрах, та зміна, порівняно 
з базовою лінією на 24-му тижні по лабора-
торних параметрах, показники життєдіяль-
ності та маса тіла. Заздалегідь визначеними 
НЯ, на які зверталася особлива увага, були 
НЯ з ознаками гіпоглікемії, задокументовані 
випадки гіпоглікемії та гострої гіпоглікемії. 
По суб'єктах, які приймали досліджуваний 
препарат протягом усього клінічного до-
слідження, дані з безпеки продукту збирали 
від початку лікування та ще 2 тижні після за-
вершення лікування. По суб'єктах, які перед-
часно припинили прийом досліджуваного 
препарату, дані з безпеки продукту збирали 
від початку лікування до 24-го тижня.
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Статистичні аналізи

Повний набір аналізів (ПНА) усі рандомі-
зовані суб'єкти, які отримали, як мінімум, 
одну дозу досліджуваного препарату, та по 
яких є результати вимірювань, отримані 
на базисній лінії або пізніше) представляв 
первинну популяцію, що аналізується, щодо 
відхилень від базисної лінії по таких показ-
никах як: HbA1c, відсоток осіб, у яких був 
досягнутий цільовий рівень HbA1c, ПППГ 
через 2 години, ПРГ через 2 години та ГПН. 
Популяція, яка пройшла лікування за про-
токолом (ПЛП) (усі рандомізовані суб'єкти, 
які отримали, як мінімум, одну дозу дослі-
джуваного препарату та мали результати 
вимірювань на базисній лінії та на 24-му 
тижні, без відхилень від протоколу, які б 
могли вплинути або викривити показник 
ефективності) слугувала первинною популя-
цією, що аналізується, по таких показниках 
як: площі під кривими глюкагону AUC0-120,  
інсуліну AUC0-120, та співвідношення 
AUC0-120 інсуліну/AUC0-120 глюкагону. 
Метод аналізу лонгітюдних даних (АЛД) [6]  
застосовували для оцінки безперервних кін-
цевих точок з фіксованими ефектами для 
лікування, тривалості, фонових АГЗ (тіль-
ки метформін, або метформін у комбінації 
з СС), співвідношення між тривалістю та фо-
новими АГЗ, співвідношення між триваліс-
тю та лікуванням, з обмеженням, що істинне 
середнє на базисній лінії є спільним для усіх 
груп, що отримують лікування (яке є валід-
ним завдяки рандомізації). Дані, отримані 
після застосування останньої дози досліджу-
ваного препарату плюс 5 діб залишкового 
ефекту («післядія»), були виключені з пер-
винного аналізу АЛД. Відсутні дані викорис-
товувалися в обчисленнях непрямим чином, 
за допомогою АЛД. Первинна гіпотеза сто-
совно не нижчої ефективності ситагліптину 
у порівнянні з дапагліфлозином у зниженні 
рівня HbA1c була оцінена за допомогою ви-
значеної за методом АЛД відмінності між 
лікуванням. Якщо б верхня межа двобічного 
95 % довір чого інтервалу (ДІ) для різниці 
середніх між ситагліптином та дапагліфлози-
ном була нижчою за рівень ефективності, що 
не поступається (δ=0,3%), то можна б було 

констатувати, що ситагліптин є не менш 
ефективним, аніж дапагліфлозин; якщо б 
верхня межа становила <0,0 %, то можна б 
було констатувати, що ситагліптин є більш 
ефективним, аніж дапагліфлозин. Обчислен-
ня відсотку осіб, у яких був досягнутий цільо-
вий рівень HbA1c <7,0 % (<53 ммоль/моль)  
до 24 тижня, базувалося на отриманих кое-
фіцієнтах та ДІ-х для міжгрупових неодна-
ковостей між коефіцієнтами, вирахуваних 
за методом Мієттінен-Нурмінен (Miettinen 
and Nurminen) [7]. Для цього аналізу, мно-
жинні умовні обчислення відсутніх даних 
по 24-му тижню, за допомогою методів, за-
пропонованих Рубіном [8], базувалися на 
методі АЛД, який застосовувався для аналізу 
HbA1c. Після умовних обчислень, пацієн-
ти були розподілені по категоріях, як такі, 
у яких до 24-го тижня або був досягнутий 
цільовий рівень HbA1c, або ні. 

Аналіз даних з безпеки продукту ба-
зувався на популяції усіх рандомізованих 
пацієнтів, які отримали, як мінімум, одну 
дозу досліджуваного препарату. Безпека 
та переносимість оцінювалися шляхом клі-
нічної оцінки всіх релевантних параметрів, 
у тому числі НЯ, лабораторні тести, ЕКГ, 
показники життєдіяльності та маса тіла, 
під час лікувального періоду та протягом 
14 діб після завершення лікування. Точкові 
оцінки з 95 % ДІ обчислювалися за допо-
могою метода Мієттінен-Нурмінен [7] для 
міжгрупових порівнянь для НЯ з частотою 
виникнення ≥4 пацієнтів у будь-якій з до-
сліджуваних груп, та для НЯ з ознаками гі-
поглікемії, для задокументованих випадків 
гіпоглікемії та гострої гіпоглікемії. Аналіз 
випадків гіпоглікемії виконували окре-
мо, з урахуванням впливу фонових АГЗ, 
тобто тільки метформіну або метформіну 
у комбінації з СС. Описову статистику ви-
раховували для усіх інших кінцевих точок 
безпеки.

Було оцінено, що розмір вибірки 
у 278 учасників в досліджуваній групі за-
безпечує >99 % статистичну потужність 
для встановлення факту, що ситагліптин 
є не менш ефективним, аніж дапагліфло-
зин, у зниженні рівня HbA1c при загально-
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му однобічному 2,5 % рівні значущості (α), 
за припущення, що обчислювана відмінність 
лікування складає 0 %, та 90 % статистичну 
потужність для демонстрації вищої ефек-
тивності ситагліптину у порівнянні з дапа-
гліфлозином у зниженні рівня HbA1c при 
загальному однобічному 2,5 % рівні зна-
чущості (α), якщо обчислювана відмінність 
лікування за рівнем HbA1c складає -0,2 %.

Вірогідність експериментальної помил-
ки 1-го роду контролювали за допомогою 
упорядкованої процедури тестування. По-

перше, перевіряли не нижчу ефективність 
ситагліптину, у порівнянні з дапагліфло-
зином, за здатністю зміщувати значення 
HbA1c з базисної лінії. Після успішного 
досягнення критерію ефективності, що 
не поступається, переходили до оцінюван-
ня вищої ефективності. Після успішного 
завершення тесту на вищу ефективність, 
переходили до тестування вторинної гіпо-
тези щодо піків постпрандіальної глікемії. 
Усі 3 тести були виконані при рівні значу-
щості (однобічному) α=0,025.

Результати

Розподілення та характеристики 
пацієнтів та дози дапагліфлозину

Це дослідження проводилося у 185 центрах 
у 24 країнах (перелік дослідників, які при-
ймали у ньому участь, наведений у табл. S1). 
Усього, скринінг пройшли 2 770 пацієнтів, 
з них 614 були рандомізовані, 307 – у гру-
пу з ситагліптином та 307 – у групу з дапа-
гліфлозином. Дослідження було розпочато 
21 жовтня 2015 та завершене 10 жовтня 2017. 
З 614 рандомізованих пацієнтів, 595 (96,9 %) 
дійшли до кінця дослідження, а 494 (80,5 %) 
до самого завершення приймали досліджу-
ваний препарат (табл. S2.). Один пацієнт  
у групі з дапагліфлозином був рандомізова-
ний, проте, у порушення протоколу, не при-
йняв дозу досліджуваного препарату; цей 
пацієнт був включений до популяції рандо-
мізованих пацієнтів, для заповнення таблиці 
розподілення, проте був виключений з усіх 
аналізів ефективності та безпеки.

Демографічні та клінічні параме-
три досліджуваних груп на базисній 
лінії були подіб ними (табл. 1.). Серед-
ній вік пацієнтів у  цьому дослідженні 
складав 67,1 років, частка жінок склада-
ла приблизно 42 %, середній індекс маси 
тіла (ІМТ) складав 31,6 кг/м2, середній 
рівень HbA1c – 7,7 % (61,1 ммоль/моль),  
а середня тривалість захворювання на діа-
бет – 10,6 років. Усі пацієнти з групи з дапа-
гліфлозином починали отримувати препа-
рат при дозуванні 5 мг/добу; у 94,8 % (n=290) 
препарат титрували до 10 мг/добу (табл. S3.).

Таблиця 1. Демографічні, антропометричні характеристики та 
результати аналізів осіб з досліджуваних груп на базисній лінії

Ситагліптин 
n=307

Дапагліфлозин 
n=306

Вік, років 67,7±8,5 66,6±8,6
Жінки, n (%) 138 (45,0) 120 (39,2)
Раса, n (%) 
Білі 240 (78,2) 234 (76,5)
Змішані 30 (9,8) 39 (12,7)
Американські індіанці/абори-
гени Аляски 18 (5,9) 14 (4,6)

Азіати 11 (3,6) 7 (2,3)
Чорні або афроамериканці 8 (2,6) 11 (3,6)
Аборигени Гаваїв або інших 
тихоокеанських островів 0 (0,0) 1 (0,3)

Етнічність, n (%) 
Не іспанського або латино-
американського походження 195 (63,5) 194 (63,4)

Іспанського або латиноамери-
канського походження 109 (35,5) 109 (35,6)

Не повідомляється 3 (1,0) 2 (0,7)
Невідомо 0 (0,0) 1 (0,3)
Маса тіла, кг 87,4±20,2 88,7±18,0
ІМТ, кг/м2 31,8±5,7 31,5±5,3

HbA1c, % (ммоль/моль) 7,7±0,7 
(60,9±7,9)

7,8±0,7 
(61,2±8,0)

ГПНa, ммоль/л 9,0±2,2 9,2±2,3
оШКФ, мл/хвил/1,73 м2 79,4±11,3 76,9±12,3
Тривалість захворювання на 
діабет 2-го типу, років 10,5±7,0 10,7±7,4

Фонові препарати
Тільки метформін 212 (69,1) 225 (73,5)
Метформін + СС 95 (30,9) 81 (26,5)

Примітки: ІМТ – індекс маси тіла; ГПН – глюкоза плазми натще; 
СС – сульфонілсечовина. Значення представлені як середнє ± 
стандартне відхилення, якщо не зазначене інше. a – Щоб перевести  
у розмірність мг/дл, слід помножити значення у ммоль/л на 18.
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Ефективність

Через 24 тижні лікування, від-
хилення середньоквадратич-
ного середнього (за методом 
найменших квадратів (НК)) від 
базисної лінії для рівня HbA1c 
(95 % ДІ) було значно вищим 
при застосуванні 100 мг сита-
гліптину (−0,51 % [−0,60, −0,43] 
[−5,58 ммоль/моль {−6,52, 
−4,65}]) у порівнянні з дапагліф-
лозином (−0,36 % [−0,45, −0,27] 
[−3,92 mmol/mol {−4,88, −2,95}]) 
(табл. 2 та рис. 2A); міжгрупова 
відмінність складала −0,15 % 
(−0,26, −0,04) (−1,67 ммоль/
моль [−2,86, −0,48]); P=0,006, 
що підтвердило первинну гі-
потезу щодо ефективності, що 
ситагліптин є не менш ефек-
тивним, аніж дапагліфлозин. 
В обох досліджуваних групах, 
до 10-го тижня спостерігало-
ся близьке до максимального 
зниження рівня HbA1c (перша 
часова точка вимірювання під 
час лікування), а покращена 
глікемічна ефективність збе-
рігалася до  кінця лікування 
(рис. 2А.). На 24-му тижні, між-
групова відмінність (ситагліп-
тин –  дапагліфлозин) у паці-
єнтів (95 % ДІ) з рівнем HbA1c 
<7,0 % (53 ммоль/моль) скла-
дала 15,5 % (7.7, 23.2) (рис. 2B.).

На 24-му тижні не спосте-
рігалося істотних міжгрупових 
відмінностей у відхиленнях від 
базисної лінії середньоквадра-
тичних середніх ПППГ через 
2 години, ПРГ через 2 години, 
ГПН, або у відхиленнях від ба-
зисної лінії постпрандіального 
вмісту глюкагону AUC0-120, 
інсуліну AUC0-120, або спів-
відношення інсулін AUC0-120/
глюкагон AUC0-120 (табл. 2.).

Протягом усього випро-
бування (24-тижневий ліку-

Таблиця 2. Кінцеві точки ефективності на 24-му тижні

Параметр Ситагліптин Дапагліфлозин
HbA1c, % (ммоль/моль) (n=307) (n=306)

Базисна лінія 7,7±0,7 (60,9±7,9) 7,8±0,7 (61,2±8,0)
Тиждень 24 7,1±0,7 (54,1±7,7) 7,3±0,6 (56,1±7,0)

Відхилення від базисної лініїa −0,51 (−0,60, −0,43) 
(−5,58 [−6,52, −4,65])

−0,36 (−0,45, −0,27) 
(−3,92 [−4,88, −2,95])

Відхилення по відношенню 
до дапагліфлозинуb

−0,15* (−0,26, −0,04) 
(−1,67* [−2,86, −0,48]) -

Прирощення ППГc через 2 години, 
ммоль/л (n=295) (n=290)

Базисна лінія 5,3±3,1 5,3±2,6
Тиждень 24 4,0±2,8 4,3±2,6
Відхилення від базисної лініїa −1,3 (−1,7, −1,0) −1,0 (−1,4, −0,7)
Відхилення по відношенню 
до дапагліфлозинуb −0,3 (−0,7, 0,1) -

ПРГc через 2 години, ммоль/л (n=296) (n=292)
Базисна лінія 14,3±3,7 14,4±3,6
Тиждень 24 12,0±3,3 12,2±3,1
Відхилення від базисної лініїa −2,4 (−2,8, −2,0) −2,2 (−2,6, −1,8)
Відхилення по відношенню 
до дапагліфлозинуb −0,3 (−0,7, 0,3) -

ГПНa, ммоль/л (n=307) (n=306)
Базисна лінія 9,0±2,2 9,2±2,3
Тиждень 24 8,0±1,8 7,8±1,6
Відхилення від базисної лініїa −0,9 (−1,1,-0,7) −1,1 (−1,3, −0,9)
Відхилення по відношенню 
до дапагліфлозинуb 0,2±0,5 -

Інсулін AUC0-120, мОД*год/л (n=96) (n=94)
Базисна лінія 158,5±118,8 148,4±98,9
Тиждень 24 132,6±103,8 121,0±80,1
Відхилення від базисної лініїa −23,4 (−36,8, −9,9) −28,2 (−42,1, −14,4)
Відхилення по відношенню 
до дапагліфлозинуb 4,9 (−12,2, 22,0) -

Глюкагон AUC0-120, пмоль*год/л (n=85) (n=88)
Базисна лінія 45,5±18,6 52,3±47,1
Тиждень 24 42,5±16,9 48,0±22,8
Відхилення від базисної лініїa −4,2 (−8,8, 0,4) 0,2 (−4,4, 4,8)
Відхилення по відношенню до 
дапагліфлозинуb −4,4 (−10,1, 1,4) -

Інсулін AUC0-120: Глюкагон AUC0-120 (n=83) (n=81)
Базисна лінія 4,1±3,7 3,7±3,2
Тиждень 24 3,6±3,4 2,8±1,9
Відхилення від базисної лініїa −0,6 (−1,1, −0,0) −1,2 (−1,8, −0,7)
Відхилення по відношенню до 
дапагліфлозинуb 0,6 (−0,1, 1,3) -

Примітки: AUC – площа під кривою; ГПН – глюкоза плазми натще; ПРГ – постпранді-
альний рівень глюкози; ППГ – піки постпрандіальної глікемії. Значення представлені як 
середнє ± стандартне відхилення, якщо не зазначене інше. *P=0,006. a – Середньоквад-
ратичне середнє (95 % ДІ). b – Відмінність середньоквадратичних середніх (95 % ДІ).  
с – Щоб перевести у розмірність мг/дл, слід помножити значення у ммоль/л на 18.
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вальний період плюс 2-тижневий період 
оцінки безпеки) менший відсоток пацієнтів  
з групи з ситагліптином мали один або біль-
ше телефонних контактів (які не були запла-
новані за схемою дослідження), пов'язаних 
з їх особистим турбуванням щодо здоров'я, 
у порівнянні з групою з дапагліфлозином 
(6,8 % проти 11,8 %, відповідно). Загаль-
на кількість телефонних контактів у групі  
з ситагліптином також була меншою, аніж  

у групі з дапагліфлозином (30  проти 58, 
відповідно). Відсоток пацієнтів, які зро-
били один або більше особистих візитів, 
пов'язаних з їх особистим занепокоєнням 
про здоров'я (які не були заплановані за схе-
мою дослідження) був схожим у групах з си-
тагліптином та з дапагліфлозином (35,2 % 
та 35,6 %, відповідно); загальна кількість 
особистих візитів склала 247 у групі з сита-
гліптином та 272 у групі з дапагліфлозином. 

Безпека та переносимість
Під час дослідження, 48,9 % пацієнтів у групі 
з ситагліптином стикалися з одним або біль-
ше НЯ у порівнянні з 51,6 % у групі з дапа-
гліфлозином. Летальних наслідків не спо-
стерігалось. За виключенням НЯ, пов'язаних 
з прийомом препаратів (7,8 % у групі з си-
тагліптином та 13,7 % у групі з дапагліфло-
зином, міжгрупова відмінність [95 % ДІ] 
−5,9 [−11,0, −1,0]), узагальнені показники 
НЯ в обох групах були схожими (табл. 3.).

Частота виникнення НЯ та специфічних 
НЯ, у відповідності до системно-органного 
класу (СОК), які були зафіксовані у ≥4 пацієн-
тів у, як мінімум, одній досліджуваній групі, 
була, загалом, схожою в обох досліджуваних 
групах (табл. S4). Усі інфекції та інвазії від-
носилися до певного СОК, у яких 95 % ДІ 
для міжгрупової відмінність по частоті ві-
иникнення виключав 0; у цьому СОК частота 
виникнення НЯ була вищою у групі з дапа-
гліфлозином (n=66 [21,6 %]), аніж у групі 
з ситагліптином (n=46 [15,0 %]), міжгрупова 
відмінність (у %) = −6,6 [−12,7, −0,5], частково 
через вищу частоту, що спостерігалась щодо 
виникнення генітальної грибкової інфекції 
у групі з дапагліфлозином. Загалом, під час 
лікувального періоду, частота виникнення 
специфічних НЯ була схожою в групах з си-
тагліптином та з дапагліфлозином. До специ-
фічних НЯ, які виникали при більш високій 
частоті виникнення, що спостерігалась в од-
ній групі порівняно з іншою (95 % ДІ для між-
групової відмінності по частоті виникнення 
виключав 0), відносилися: абдомінальний 
біль та блювання (вищі у групі з ситагліп-
тином, ніж у групі з дапагліфлозином – аб-
домінальний біль: ситагліптин n=5 [1,6 %], 

Рис. 2. Показники HbA1c протягом 24-го тижня:

A – середньоквадратичне середнє ± стандартна похибка. 
відхилення рівня HbA1c від базисної лінії (%); чорний стовпчик 
= ситагліптин, білий стовпчик = дапагліфлозин; B – відсоток 
пацієнтів, у яких на 24-му тижні був досягнутий цільовий 
рівень HbA1c <7 %. Для рис. А та В – результати обчислювали 
за допомогою метода АЛД, описаного у розділі «Методи».
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дапагліфлозин n=0 [0,0 %], відмін-
ність [у %] = 1,6 [0,4, 3,8]; блювання: 
ситагліптин n = 4 [1,3 %], дапагліф-
лозин n=0 [0,0 %], відмінність [у %] = 
1,3 [0,1, 3,3]) та периферійні набряки 
(вищій у групі з дапагліфлозином 
n=4 [1,3 %], ніж у групі з ситагліпти-
ном, n=0 [0,0 %]; відмінність [у %] = 
−1,3 [−3,3, −0,1]).

Кількість пацієнтів з задоку-
ментованими випадками симп-
томатичної гіпоглікемії, гострої 
гіпоглікемії та  гіпоглікемії була 
подібною в обох досліджуваних 
групах (табл. 3.). У популяції, чиї 
фонові препарати включали СС, 
спостерігався вищий відсоток па-
цієнтів з НЯ з ознаками гіпоглікемії 
(15,8 % та 16,0 % у групах з ситагліп-
тином та з дапагліфлозином, відпо-
відно) у порівнянні з популяцією, 
яка не приймала СС (3,3 % та 3,6 % 
у групах з ситагліптином та з дапа-
гліфлозином, відповідно) (табл. 3.).

У групі з ситагліптином, у по-
рівнянні з  групою з дапагліфло-
зином, спостерігалася нижча час-
тота виникнення НЯ, пов'язаних 
з генітальною грибковою інфекцією,  
і у чоловіків (0,6 % проти 4,3 %, від-
повідно), і у жінок (0,0 % проти 5,0 %, 
відповідно). Частота виникнення 
випадків зменшення об'єму міжклі-
тинної рідини була низькою в обох 
групах (0,7 % та 1,3 % у групах з сита-
гліптином та з дапагліфлозином, від-
повідно). Групи учасників, які досягли 
критеріїв ЗВМЗ по лабораторних па-
раметрах, були подібними у групах 
з ситагліптином та з дапагліфлози-
ном, а клінічно значущих міжгрупо-
вих відмінностей не спостерігалося. 
Група учасників, у яких був, як мі-
німум, 1 випадок зниження оШКФ 
на >30 % від базисної лінії, була подіб-
ною у групах з ситагліптином та з да-
пагліфлозином (4,3 % та 5,6 %, відпо-
відно), у той час як 3 учасники (1,0 %) 
у групі з ситагліптином та 0 учасників 

Таблиця 3. Зведені небажані явища (НЯ) та НЯ з ознаками гіпоглікемії

Пацієнти, n (%) Ситагліптин 
n=307

Дапагліфло-
зин n=306 Відмінністьa

З одним або більше
НЯ   150 (48,9)   158 (51,6) −2,8 (−10,1; 5,1)
НЯ, пов'язані з прийо-
мом препаратуb   24 (7,8)   42 (13,7) −5,9  

(−11,0; −1,0)
Серйозні НЯ 10 (3,3)   13 (4,2) −1,0 (−4,3; 2,2)
Серйозні НЯ, 
пов'язані з прийомом 
препаратуb 

0 (0,0)   1 (0,3) −0,3

Кількість померлих 0 (0,0) 0 (0,0) 0,0
Ті, хто припинив участь через:
НЯ   10 (3,3)   10 (3,3) −0,0 (−3,0; 3,0)
НЯ, пов'язане з прийо-
мом препаратуb   5 (1,6)   6 (2,0) −0,3 (−2,8; 2,0)

Серйозне НЯ 3 (1,0)   3 (1,0) −0,0
Серйозне НЯ, пов'я-
зане з прийомом 
препаратуb 

0 (0,0)   1 (0,3) −0,3

Пацієнти, які прий мали 
тільки метформін (n=212) (n=225)

З одним або більше 
НЯ з ознаками гіпо-
глікемії

7 (3,3)   8 (3,6) −0,3 (−4,0; 3,5)

Cимптоматичнаc   5 (2,4)   7 (3,1) −0,8 (−4,2; 2,7)
Задокументованаd   5 (2,4)   7 (3,1) −0,8 (−4,2; 2,7)
Гостраe   1 (0,5)   2 (0,9) −0,4
Асимптоматичнаf   2 (0,9)   2 (0,9) 0,1
Пацієнти, які прий-
мали метформін 
та сульфонілсечовину

(n=95)   (n=81)

З одним або більше 
НЯ з ознаками гіпо-
глікемії

15 (15,8)   13 (16,0) −0,3  
(−11,6; 10,7)

Cимптоматичнаc   13 (13,7)   10 (12,3) 1,3 (−9,2; 11,5)
Задокументованаd   13 (13,7)   9 (11,1) 2,6 (−7,8; 12,6)
Гостраe   0 (0,0)   0 (0,0) 0,0
Асимптоматичнаf   6 (6,3)   4 (4,9) 1,4 (−6,5; 8,9)

Примітки: a Відмінність у % з дапагліфлозином; значення (95 % ДІ) вирахо-
вували тільки для зведених НЯ та для кінцевих точок гіпоглікемії, за умов, 
що в одній або більше досліджуваних групах з НЯ стикалися, як мінімум, 
4 пацієнти. b Оцінюється дослідником по відношенню до досліджуваного 
препарату. c Симптоматична гіпоглікемія: епізод, коли клінічні симптоми, 
притаманні гіпоглікемії, розглядають безвідносно до рівня глюкози. d Задо-
кументована симптоматична гіпоглікемія: епізод, коли клінічні симптоми, 
притаманні гіпоглікемії, відповідають задокументованому рівню глюкози 
≤3,9 ммоль/л (≤70 мг/дл). e Гостра гіпоглікемія: епізод, коли хворому була 
потрібна медична або немедична допомога. Епізоди з помітно пригніченим 
рівнем свідомості, втратою свідомості або нападами, класифікували як такі, 
що потребували медичної допомоги, незалежно від того, чи надавалася 
реально така допомога. f Безсимптомна гіпоглікемія: рівень глюкози у капі-
лярній крові ≤3,9 ммоль/л (≤70 мг/дл), без симптомів. НЯ – небажані явища.
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у групі з дапагліфлозином мали, як мінімум, 
1 випадок зниження оШКФ на >50 % від базис-
ної лінії. У групі з дапагліфлозином спостеріга-
лися більш значні зниження середніх значень 
систолічного кров'яного тиску та маси тіла від 
базисної лінії, аніж у групі з ситагліптином, 
протягом 24-го тижня (рис. S1.).

Обговорення
У клінічному випробуванні, описаному 
вище, у суб'єктів з ЦД 2 типу та з нирко-
вою недостатністю легкого ступеня, сита-
гліптин покращував глікемічний контроль 
у більшій мірі, аніж дапагліфлозин. Дані, 
отримані у цьому клінічному випробуван-
ні, можуть бути корисними при прийомі 
пацієнт-орієнтованих рішень при лікуванні 
пацієнтів з ЦД 2 типу та легким ступенем 
ниркової недостатності [9]. У той час як клі-
нічні випробування проводилися з метою 
дослідження безпеки та ефективності різ-
номанітних АГЗ у пацієнтів з помірним або 
тяжким ступенем ниркової недостатності 
(оШКФ <60 мл/хвил/1,73 м2), існує обмеже-
на кількість даних, які б визначали профіль 
безпеки та ефективності у цих засобів для 
когорти пацієнтів з ЦД 2 типу та з легким 
ступенем ниркової недостатності (оШКФ від 
≥60 до <90 мл/хвил/1,73 м2). 

Загальна захворюваність на ЦД 2 типу 
та  ниркову недостатність легкого ступе-
ня оцінюється на рівні приблизно 40 % 
та підвищується з віком (діагностується 
у майже 50  % пацієнтів віком ≥65 років 
з ЦД 2 типу) [1]. Було показано, що покра-
щений глікемічний контроль знижує ризик 
виникнення діабетичних ускладнень та упо-
вільнює темпи зниження функції нирок [10]. 
У той час як метформін є стандартним за-
собом першої лінії фармакологічного втру-
чання для корекції гіперглікемії при захво-
рюванні на ЦД 2 типу, додаткові препарати, 
у тому числі пероральні засоби, такі як СС, 
інгібітор ДПП-4 або інгібітор НГКТ-2, часто 
призначаються пацієнтам з легкою формою 
ниркової недостатності задля забезпечення 
глікемічного контролю. У цій роботі наво-
дяться дані щодо ефективності та безпеки 
ситагліптину та дапагліфлозину у комбінації 

з іншими визнаними АГЗ у пацієнтів з ЦД 
2 типу та з нирковою недостатністю легко-
го ступеня.

Інгібітори ДПП-4 часто застосовуються 
у пацієнтів з ЦД 2 типу та захворювання-
ми нирок, оскільки ці засоби довели свою 
ефективність та демонструють добру пере-
носимість при цілому спектрі захворювань 
нирок [3]. На відміну від них, ефективність 
інгібіторів НГКТ-2 є нижчою у пацієнтів 
з помірним ступенем ниркової недостатнос-
ті, а також інгібітори НГКТ-2 протипоказані 
для пацієнтів з тяжкою нирковою недостат-
ністю[11]. Ці клінічні спостереження узгод-
жуються з певними механізмами дії засобів 
цих двох класів. Інгібітори ДПП-4 стабілізу-
ють інкретини ГПП-1 та ГІП, два пептиди, 
які стимулюють вивільнення інсуліну у спо-
сіб, що залежить від глюкози [12], а механізм 
дії інгібіторів НГКТ-2 залежить від функції 
нирок [13]. Однак, до цього часу, ці два класи 
АГЗ не були проспективно оцінені у дослід-
женні, сфокусованому на популяції пацієнтів 
з нирковою недостатністю легкого ступеня.

У  даному дослідженні, 24-тижневе лі-
кування з використанням ситагліптину – 
інгібітора ДПП-4 було асоційоване з більш 
значним зниженням рівня HbA1c від базис-
ної лінії, аніж при застосуванні дапагліф-
лозину – інгібітора НГКТ-2; окрім цього, 
через 24 тижні за допомогою ситагліптину 
більше пацієнтів досягли цільового рівня 
<7 % HbA1c у порівнянні з дапагліфлозином. 
Лікування кожним з препаратів призводило 
до знижень від базисної лінії по показниках 
ПППГ через 2 години та ПРГ через 2 години. 
Хоча зниження при застосуванні ситагліп-
тину були дещо більшими, аніж при застосу-
ванні дапагліфлозину для обох цих кінцевих 
точок постпрандіальної глікемії, значних 
міжгрупових неоднаковостей за цими пара-
метрами не спостерігалося.

Загалом, лікування обома препаратами 
переносилося добре. Досліджувані групи 
мали схожі низькі коефіцієнти гіпоглікемії, 
коли у якості фонового препарату застосо-
вувався тільки метформін. Коли складовою 
частиною фонових препаратів була суль-
фонілсечовина, то коефіцієнти гіпоглікемії 
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були вищими та схожими в обох групах, 
як й очікувалося, через вплив засобу цього 
класу [14-16]. З огляду на незначне підви-
щення спостережної частоти виникнення 
абдомінального болю та блювання при за-
стосуванні ситагліптину у порівнянні з дапа-
гліфлозином, та периферійних набряків при 
застосуванні дапагліфлозину у порівнянні 
з ситагліптином, слід зазначити, що роз-
лади цього типу раніше не були відмічені 
в об'єднаних аналізах безпеки по кожному 
з препаратів [17, 18].

Загалом, частота виникнення НЯ, 
пов'язаних з прийомом препарату, була ви-
щою у групі з дапагліфлозином, аніж у групі 
з ситагліптином. Більшість НЯ, пов'язаних 
з прийомом препарату, які виникали з вищою 
спостережною частотою виникнення при 
застосуванні дапагліфлозину у порівнянні з 
ситагліптином, належали до категорій явищ, 
які були асоційовані з лікуванням інгібіто-
ром НГКТ-2, зокрема, – генітальні грибкові 
інфекції [19]. Підвищений ризик виникнення 
генітальних грибкових інфекцій є типовим 
для класу інгібіторів НГКТ-2 та, вірогідно, це 
можна віднести до механізму дії засобів цього 
класу, який викликає підвищену глюкозурію. 
Інші виявлені міжгрупові відмінності стосу-
валися артеріального тиску та маси тіла. 

У групі з дапагліфлозином спостеріга-
лися більші зниження середніх значень сис-
толічного кров'яного тиску та маси тіла від 
базисної лінії у порівнянні з групою з сита-
гліптином, як й очікувалося з огляду на ме-
ханізм дії інгібіторів НГКТ-2 [20]. У групі 
з ситагліптином, значних відхилень середніх 
значень кров'яного тиску та маси тіла від ба-
зисної лінії не спостерігалося.

Результати цього клінічного випробу-
вання можуть становити особливий інтерес 
для лікарів, які лікують пацієнтів старшого 
віку з ЦД 2 типу. Старший вік асоціюється 
зі зниженням функції нирок [21] та, разом 
з потенційно довшою тривалістю діабету, 
старші пацієнти, вірогідно, стикаються 
з підвищеним ризиком виникнення мікро-
судинних ускладнень [22], які включають 
погіршення функції нирок та інші супутні 
захворювання [23].

Обмеження даного дослідження полягає 
у тому, що отримані результати стосуються 
досліджуваної популяції, але не обов'язково 
пацієнтів з іншими стадіями ХЗН. Інше об-
меження – це оцінювання у дослідженні 
тільки ситагліптину та дапагліфлозину, ре-
зультати по яких не можна екстраполюва-
ти на інші інгібітори ДПП-4 або НГКТ-2. 
Сильними сторонами цього дослідження 
є: його великий розмір вибірки, який до-
зволив отримати сталу оцінку міжгрупових 
відмінностей з ефективності; вимога вико-
нати повторне вимірювання оШКФ під час 
скринінгу, що забезпечило формування по-
пуляції зі стабільним станом нирок; титру-
вання дапагліфлозину до його максимальної 
схваленої дози (була досягнута приблизно 
у 95 % пацієнтів). Нарешті, формула CKD-
epi, яка застосовувалася у цьому дослідженні 
для оцінки ШКФ, вважається більш пра-
вильною та такою, що знижує вірогідність 
недооцінювання ШКФ при більш високих 
рівнях функції нирок (≥ 60 мл/хвил/1,73 м2), 
у порівнянні з оцінкою Modification of Diet 
in Renal Disease [24, 25]. 

У підсумку, у пацієнтів з ЦД 2 типу 
та з нирковою недостатністю легкого ступе-
ня, у яких не вдавалося забезпечити належ-
ний контроль за допомогою метформіну ± 
сульфонілсечовини, лікування з застосуван-
ням ситагліптину у порівнянні з дапагліф-
лозином показало більш високу глікемічну 
ефективність, більший відсоток пацієнтів,  
у яких був досягнутий цільовий рівень глі-
кемії, та добрий профіль безпеки. Додатко-
ві проспективні дослідження, спрямовані 
на оцінювання безпеки та ефективності ін-
ших АГЗ у пацієнтів з незначним зниженням 
функції нирок, можуть стати в нагоді ліка-
рям, які роблять призначення. При виборі 
антигіперглікемічної терапії, лікарі та пацієн-
ти мають приймати до уваги функціональний 
стан нирок пацієнта, у тому числі ниркову 
недостатність легкого ступеня.
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