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Відомо, що цукровий діабет (ЦД) є найбільш 
розповсюдженим ендокринним захворю-
ванням у світі, але прогресивне збільшення 
кількості хворих відбувається здебільш за 
рахунок хворих на ЦД 2 типу. Розповсюдже-
ність захворювання у країнах Європи, США 
та Канади сягає 8 % від загальної кількості 
дорослого населення. Показники захворю-
ваності в Украї ні збігаються зі світовими 
тенденціями: так, станом на 01.01.2016 року в 
країні зареєстровано 1 223 607 хворих на ЦД, 
що становить 2 861,06 на 100 000 населен-
ня; із них хворих на ЦД 2 типу – 1 136 184, 
що становить 3129,1 на 100 000 населення. 
Дніпропетровська область є лідером за ста-

тистичними даними 2015 року за абсолют-
ною та відносною кількістю хворих на ен-
докринні захворювання, а саме на ЦД; так, 
станом на 01.01.16 в області зареєстровано 
100 908 хворих віком від 18 років, протягом 
року виявлено вперше 8 460 хворих на ЦД. 
Із них ЦД 1 типу – 10 898 осіб, ЦД 2 типу – 
90 010 осіб, гестаційного ЦД – 34. Виявлено 
ЦД 1 типу – 694,2 типу – 7766 осіб. Дітей 
та підлітків станом на 01.01.2016 року – 784, 
вперше виявлено протягом року 99 осіб. 
ЦД із ускладненнями – 33 155 випадків. Ви-
падків зареєстрованої нефропатії – 8 021, 
діабетичної катаракти – 4 689, діабетичної 
ретинопатії – 14 915. Кількість ампутацій 
нижніх кінцівок, пов’язаних із цукровим діа-
бетом, – 154. За загальновідомими світовими 
даними, які постійно підтверджуються ста-
тистичними даними, відомо, що найбільшу 
загрозу для життя та здоров’я хворих стано-
вить не саме захворювання ЦД, а хронічні 
ускладнення, де серцево-судинні та цере-
бральні події займають одне з перших місць 
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серед причин смертності. У ризику розвитку 
ускладнень найбільш вагомими факторами 
є надлишкова маса тіла, дисліпідемія [1], ін-
сулінорезистентність (ІР) та декомпенсація  
вуглеводного обміну. Ці фактори призводять 
до атеросклерозу, тромбогенезу, артеріаль-
ної гіпертензії та, як наслідок, фатальних 
судинних подій.

Згідно зі світовими та вітчизняними 
рекомендаціями та клінічними протоколами 
[2, 3, 4, 5, 6], лікування хворих на ЦД 2 типу 
з надмірною масою тіла (ІМТ >24,9) роз-
починають із гіпокалорійної дієти (базова 
терапія, дієта з обмеженням кількості ккал 
до 1800 на добу) та препаратів метформіну 
(перша лінія терапії, враховуючи протипо-
казання, клас 1, рівень доказовості А). Від-
носно новий клас інгібіторів дипептидил-
пептидази-4 (ДПП-4) відповідно до сучасних 
міжнародних рекомендацій є препаратами 
другої лінії терапії при ЦД 2 типу [7].

Мета цієї роботи – дослідити динамі-
ку антропометричних показників (вага та 
об’єм талії), показників вуглеводного обміну 
(глюкоза натще, постпрандіальна глікемія 
та НbА1с), маркерів ІР (об’єм талії, індексу 
НОМА-IR) та показника секреції β-клітин 
(індекс НОМА-β) у хворих на ЦД 2 типу 
у стані декомпенсації в однорідній групі хво-
рих, які отримували 12-тижневу терапію 
фіксованою комбінацією метформіну та си-
тагліптину 2 рази на добу (препарат Янумет™ 
50/1000, MSD).

Матеріали та методи
Обстежено загалом 30 осіб, хворих на ЦД 
2 типу, з яких до початку спостереження 
не отримували взагалі ніякої цукрознижую-
чої терапії 2 особи  (6 %), дотримувались ді-
єти зі зменшенням вуглеводів 3 особи (10 %), 
дієта в поєднанні з препаратами метформіну 
у добовій дозі 500 мг – 12 осіб (40 %), дієти 
зі зменшенням вуглеводів та з прийомом пре-
паратів сульфонілсечовини – 10 осіб (33 %), 
дієти у поєднанні з  тіа золідиндіонами  – 
2 (6 %); 1 особа (3 %) отримувала препарати 
акарбози.

Усі хворі були під амбулаторним нагля-
дом у ендокринолога поліклінічного відді-

лення КЗ «Дніпропетровська обласна клініч-
на лікарня імені І. І. Мечникова» (загальний 
термін спостереження становив 3 місяці).  
Відбір когорти хворих та обробка даних про-
водились сумісно амбулаторним та стаціо-
нарними профільними підрозділами лікарні.

До когорти не були включені хворі, які 
на момент відбору вже мали тяжкі усклад-
нення, а саме: препроліферативну та про-
ліферативну ретинопатію, нефропатію ІІІ 
і більшого ступеня за класифікацією Мо-
генсен, дистальну симетричну полінейропа-
тію 2 ступеня, синдром «діабетичної стопи» 
(ступінь більша, ніж 1, за Вагнером), а та-
кож гострі порушення вуглеводного обміну. 
Предметом виключення також була тяжка 
супутня кардіоваскулярна, онкологічна, ле-
генева, нефрологічна, гінекологічна та га-
строентерологічна патологія [8]. 

Хворі були обстежені стандартними 
клінічними методами (антропометричні – 
вимірювання зросту, ваги, розрахунок ін-
дексу маси тіла, вимірювання об’єму талії, 
вимірювання артеріального тиску; біохімічні 
та гормональні дослідження – вимірювання 
глюкози капілярної крові ферментативними 
калориметричними методами (автоматич-
ний біохімічний аналізатор A 25 «Biosystems»,  
Іспанія, 2005 р.; гексокіназний – реактивами 
BIOCON®, Німеччина; та глюкозооксидаз-
ний – реактивами «Biosystems» Іспанія;  імуно-
реактивний інсулін (мікропланшетний рідер 
Anthos 2010, Австрія 2003 р; імунофермент-
ний ELISA – твердофазний метод); НbА1с 
(напівавтоматичний біохімічний аналізатор 
BTS 330 «Biosystems» Іспанія, 2003 р., мето-
дика високошвидкісної хроматографії) [9]; 
математичний метод – розрахунок індексу  
HOMA-IR). Обробка даних проводилася за 
допомогою пакету програм «Статистика» [10].  

Розрахунки індексу інсулінорезис-
тентності НОМА-IR та індексу-показника 
функції β-клітин НОМА-β здійснювали-
ся наступним чином: HOMA-IR =[інсулін 
(мкМО/мл)*глюкоза (ммоль/л)]/22,5. Чим 
вищий індекс HOMA-IR, тим нижча чут-
ливість до інсуліну та, відповідно, вище ІР. 
Значення індексу НОМА-IR більше ніж 2,27 
оцінюється як інсулінорезистентність [11].
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HOMA-β =[інсулін (мкМО/мл)*20]/
[глюкоза (ммоль/л)-3,5]. Індекс характеризує 
функціональну здатність β-клітин; збіль-
шення показника у динаміці свідчить про 
покращення функції β-клітин.

Віковий склад досліджених хворих 
становив від 27 до 67 років, середній вік – 
42±0,01 роки, найбільша кількість хворих 
у віці від 33 до 69 років (55 %). Кількість 
жінок становила 17 осіб (56 %), кількість 
чоловіків – 13 осіб (43 %). На початку дослі-
дження усі хворі мали некомпенсовані рівні 
глікемії натще (глікемія натще >7,5 ммоль\л), 
некомпенсовану постпрандіальну глікемію 
(глікемія більш ніж 10,0 ммоль\л) та індекс 
маси тіла понад 25.

При аналізі обраної когорти хворих 
та при визначенні основних  скринінгових 
антропометричних та лабораторних показ-
ників (індекс маси тіла, об’єм талії, глікемія 
натще, глікемія постпрандіальна, НbА1с) 
виявлено,  що хворі мали рівень індексу 
маси тіла від 25 до 33, глікемію натще  – 
від 7,5 до 13,9 ммоль/л, постпрандіальну 
глікемію – від 10,0 до 15,5 ммоль/л; пара-
метри об’єму талії у чоловіків коливались 
від 101 до 113 см, у жінок – від 81 до 88 см, 
НbА1с – від 7,7 до 12,3 %. 

Препарат Янумет™ 50/1000 було призна-
чено як комбінований препарат, в якому мет-
формін має здатність ефективно знижувати 
інсулінорезистентність периферичних тка-
нин, продукцію глюкози печінкою, гальму-
вати її всмоктування у тонкій кишці та вод-
ночас не збільшувати секрецію інсуліну, що 
веде до зменшення маси тіла, рівня артері-
ального тиску. Призначення ситагліптину 
є доцільним, оскільки він впливає на подо-

вження дії інкретинових гормонів, зокре-
ма глюкагоноподібного пептиду-1 (ГПП-1),  
знижує постпрандіальну глікемію, перешко-
джає збільшенню маси тіла та інше. Комбіна-
ція діючих речовин препарату є доцільною, 
оскільки їх механізми дії доповнюють одне 
одного та впливають на ключові патофізіо-
логічні дефекти при ЦД 2 типу.

Для оцінки ступеня ефективності те-
рапії та впливу призначеної  цукрознижу-
ючої терапії на компенсацію вуглеводного 
обміну та ІР проводилось вивчення таких 
лабораторних показників: глюкоза крові (по-
казники визначалися за допомогою стаціо-
нарного лабораторного обладнання 2 рази на 
тиждень, до того ж хворі використовували 
індивідуальні глюкометри для моніторингу 
глікемії у домашніх умовах). Вимірювання 
НbА1с проводилося двічі – на початку та на-
прикінці спостереження; проводився розра-
хунок індексів HOMA-IR та НОМА-β на під-
ставі визначення базальної гіперінсулінемії 
(індексу ІР) та глюкози натще. Статистична 
обробка даних виконана за допомогою про-
грамного забезпечення Ехеl 2015 та пакету 
прикладних програм. Дані про динаміку ан-
тропометричних та лабораторних показни-
ків вуглеводного обміну протягом 12 тижнів 
у групі представлені у таблиці 1. 

Динаміка маркеру ІР НОМА-IR та індек-
су НОМА-β представлена у таблиці 2.

Висновки
1. Використання препарату Янумет™ 50\1000 

виявилося доцільним для всієї обраної 
когорти хворих завдяки ефективному 
впливу на показники вуглеводного об-

Таблиця 1. Динаміка лабораторних показників (глікемія натще, постпрандіальна 
глікемія, НbА1с, антропометричні показники у групі  протягом 12 тижнів)

Термін  
визначення 
показників

ІМТ, кг\м2 ОТ, см
Глюкоза 
натще, 

ммоль/л

Глюкоза 
постпран-

діальна, 
ммоль\л

HbА1c, %

На початку 
спостереження 28,2±0,31 99,3±0,41 9,07±0,01 13,02±0,09 10,11±0,03

Через 12 тижнів 25,1±0,012* 100±0,01* 8,4±0,024* 9,11±0,03* 9,81±0,031*

Примітка: ІМТ – індекс маси тіла; ОТ – об’єм талії; * – p<0,05.

Таблиця 2. Динаміка індексів НОМА-IR та 
НОМА-β на початку та наприкінці 12-тиж-
невого спостереження

Термін  
визначення 
показників

НОМА-IR НОМА-β

На початку 
спостереження 8,41±0,12 33,11±0,11

Через 12 тижнів 3,12±0,013* 47,24±0,02*

Примітка: * – p<0,05.
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міну: глікемії натще, постпрандіальної 
глікемії та глікозильованого гемоглобіну.

2. Комбінація діючих речовин препарату
позитивно вплинула на показники ІР, такі
як об’єм талії. Відмічалося достовірне зни-
ження індексу ІР HOMA-IR.

3. Прийом препарату Янумет™ 50\1000 спри-
яв зниженню маси тіла, що підтверджує
достовірне зниження індексу маси тіла.

4. Індекс потенціалу секреції β-клітин
НОМА-β протягом проведеного спосте-
реження збільшився, що свідчить про по-
зитивний вплив комбінованого препарату 
на функцію β-клітин.

Список літератури знаходиться в ре-
дакції журналу «Діабет Ожиріння Мета-
болічний синдром».

Abstract
We analyzed the anthropometric data and laboratory parameters (weight, waist circumference, insulin resistance 
marker index HOMA-IR, the index β-cell function HOMA-β, fasting glucose, postprandial glucose, glycated 
hemoglobin HbA1c) in patients with moderate in decompensated a diabetes mellitus type 2 (20 people), which as 
monotherapy took combined medicine Yanumet™ 50/1000 2 times/day. During 12-weeks period observation of 
patients and the study of dynamics of carbohydrate metabolism and insulin resistance markers were conducted; 
at the end of the observation the effectiveness of the drug in patients with decompensated type 2 diabetes and 
overweight/obesity based on the dynamics of laboratory and anthropometric indicators was evaluated.

Keywords: diabetes mellitus, insulin resistance, HbA1c, glycosylated hemoglobin, body mass index, index 
HOMA-IR, index HOMA-β 

ТОВ «УА «ПРО-ФАРМА» не рекомендує застосування 
лікарських засобів інакше, ніж це затверджено в діючій 
Інструкції для медичного застосування. ©2020 ТОВ «УА 
«ПРО-ФАРМА». Всі права захищені.
Якщо у Вас виникли питання з медичної інформації про 
продукти компанії МСД, напишіть нам: medinfo@merck.com. 
Ви можете звернутися до нас за адресою: 03170, м. Київ, вул. 
Перемоги, 9, оф. 20, тел. (044) 422 50 70, www.pro-
pharma.com.ua. ТОВ «МСД Україна», Бізнес-центр «Горизонт 
Парк», вул. Амосова, 12, 3 пов., корп.1,  м. Київ, Україна, 
03038, тел/факс +38 044 393 74 80,  www.msd.ua. 
Для повідомлення про небажані явища при застосуванні 
лікарських засобів компанії МСД зателефонуйте нам + 38 
044 4225072 або напишіть phv@pro-pharma.com.ua 

Дана інформація підлягає демонстрації особисто 
зареєстрованим/ідентифікованим фахівцям у сфері 
охорони здоров’я в рамках  розміщення в 
спеціалізованих ресурсах для таких фахівців. 
Поширення  цієї інформації будь-якими способами, які 
відкривають доступ до неї невизначеному колу осіб 
заборонено. Дана інформація надана компанією Про-
Фарма в якості професійної підтримки фахівцям 
охорони здоров’я. Інформація щодо будь-якого 
продукту може не повною мірою відповідати 
Інструкції для медичного застосування лікарського 
засобу. Будь ласка, ознайомтесь з повним текстом 
діючої Інструкції для отримання точної інформації 
або даних щодо продуктів, які розглядаються в 
публікації, до призначення лікарського засобу 
пацієнтам. Матеріал затверджено до розповсюдження: 10.2020
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