
34

Якість життя хворих на цукровий діабет 2 типу    Костіцька І.

Незважаючи на успіхи клінічної та експе-
риментальної діабетології, поширення і за-
хворюваність на цукровий діабет (ЦД) у світі 
зростає у геометричній прогресії. За дани-
ми сьомого видання «Діабетичного атласу» 
(2015 р.), у світі нараховується 415 млн хворих 
на ЦД, а за прогнозами експертів до 2040 року 
кількість випадків буде перевищувати 
640 млн [1]. Серед осіб, які страждають на 
ЦД, 85-90 % становлять хворі на ЦД 2 типу. 
За результатами дослід ження за участі хво-
рих на ЦД 2 типу United Kingdom Prospective 
Diabetes Study (UKPDS) встановлено ефектив-
ність раннього початку терапії із досягненням 
цільових показників глікемічного контролю, 
які впливають на попередження розвитку 
і прогресування хронічних ускладнень. Тому 
головною ціллю лікування хворих на ЦД слід 
вважати досягнення хорошого метаболічно-
го контролю, наближеного до нормальних 
показників, та, як результат, попередження 
прогресування хронічних ускладнень [2]. 
Світові консенсуси та стандарти ведення хво-
рих на ЦД 2 типу вважають метформін пре-

паратом вибору, золотим стандартом терапії. 
Доведено переваги цього класу пероральних 
цукрознижувальних препаратів, який во-
лодіє антигіперглікемічною ефективністю, 
сприяє зниженню ваги та інсулінорезист-
нентності (ІР), а також виявлено позитивні 
властивості щодо онкологічних захворювань. 
Але прогресування ІР, зниження секреції ін-
суліну та поєднання цих чинників сприяють 
інтенсифікації антидіабетичної терапії. Інсу-
лінозалежні механізми дії цукрознижуваль-
них препаратів впливають на збільшення 
ваги, у той час як глюкозозалежні власти-
вості часто залишаються нейтральними до 
маси тіла, іноді сприяють її зниженню поряд 
із нормалізацією артеріального тиску. Згідно 
з консенсусом «Management of hyperglycaemia 
in type 2 diabetes: a patientcentered approach. 
Position statement of the American Diabetes 
Association (ADA) and the European Associa-
tion for the Study of Diabetes (EASD), 2015», 
інгібітори дипептидилпептидази-4 (іДПП-4) 
вважають найбільш перспективним підходом 
до вибору препаратів першої та другої ліній 
терапії. Наприкінці 2006 року першим був за-
реєстрований ситагліптин – перший іДПП-4 
в якості цукрознижувального препарату. Він 
і сьогодні вважається найбільш вивченим 
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представником класу гліптинів із великою 
доказовою базою. Механізм дії пов’язаний 
із глюкозозалежним збільшенням синтезу 
і секреції інсуліну β-клітинами підшлунко-
вої залози та зниженням секреції глюкагону 
α-клітинами [3, 4, 5]. Протягом тривалого 
часу серед науковців існувала низка питань 
щодо повноцінності інкретинового ефек-
ту гормонів шлунково-кишкового тракту 
у хворих на ЦД 2 типу. Тільки у 1986 році 
Nauck M.A. і співавтори вперше довели, що 
у хворих на ЦД 2 типу наявне зниження 
функціональної активності гормонів інкре-
тинового ряду. Кишкові гормони-інкрети-
ни (глюкагоноподібний пептид-1 (ГПП-1) 
та глюкозозалежний інсуліноподібний пеп-
тид (ГІП)) відіграють важливу роль у гоме-
остазі глюкози через глюкозостимульоване 
підвищення секреції інсуліну та пригнічення 
вивільнення глюкагона. Дипептидилпептида-
за-4 (ДПП-4) швидко інактивує циркулюючі 
ГПП-1 та ГІП, а іДПП-4 сповільнює розще-
плення інкретинів і, відповідно, подовжує 
дію ендогенних інкретинів. ДПП-4 є спе-
цифічним ферментом не тільки для ГПП-1, 
але й для хемокіну – стромально-клітинного 
фактору 1α (СКФ-1α). СКФ-1α відіграє важ-
ливу роль у регенерації судин і неоангіогенезі, 
оскільки є регулятором активності ендотелі-
альних клітин-попередників (ЕКП), що здат-
ні диференціюватися у зрілі ендотеліальні 
клітини, і сприяє реконструкції судин [2, 6]. 
Інгібування ДПП-4 збільшує концентрацію 
СКФ-1α і потенційно підвищує вміст ЕКП 
у уражених ділянках судин. Ці механізми 
свідчать про ангіопротекторні властивості 
ситагліптину, а також сприяють покращен-
ню функціональних властивостей β-клітин 
підшлункової залози, покращують глікеміч-
ний контроль і ліпідний обмін: знижують 
рівень тригліцеридів (ТГ) [7, 8, 9]. Доведено, 
що метформін сприяє зростанню загального 
рівня ГПП-1, а також безпосередньо поси-
лює секрецію α-клітин кишечника, активацію 
транскрипції/трансляції гена проглюкагону, 
зниженню ниркової екскреції ГПП-1, блоку-
ванню ДПП-4. 

Клінічна ефективність і безпечність при-
йому ситагліптину була доведена у порівнянні 

із плацебо та іншими цукрознижувальними 
препаратами при застосуванні у різних ре-
жимах (монотерапії, подвійній і потрійній 
комбінованій терапії), зокрема у поєднанні 
з інсуліном, не лише за результатами рандомі-
зованих досліджень, але й в умовах щоденної 
клінічної практики. Індивідуалізований під-
хід до нормалізації вуглеводного контролю 
повинен включати ранню інтенсифікацію 
цукрознижувальної терапії із застосуванням 
класів лікарських засобів із низьким ризиком 
гіпоглікемічних станів і хорошою перено-
симістю. Лікування має бути комплексним 
із урахуванням цільового показника гліко-
зильованого гемоглобіну (HbА1с), а також 
супутніх захворювань – ожиріння, артері-
альної гіпертензії та ін. Результати багатьох 
досліджень свідчать про високу ефективність 
ситагліптину навіть на пізніх  етапах терапії 
хворих на ЦД 2 типу [10, 11, 12]. 

У більшості високорозвинених країн 
світу поряд із традиційними обстеженнями 
та лікуванням ЦД 2 типу проводять оцінку 
якості життя (ЯЖ) пацієнтів. Показники ЯЖ 
повноцінно відображають багатогранність 
відновлення всіх сфер життєдіяльності лю-
дини. Результати досліджень свідчать, що 
за умов незадовільного глікемічного конт-
ролю ЦД 2 типу суттєво погіршує ЯЖ хво-
рих і сприяє розвитку значних негативних 
психосоціальних та економічних наслідків 
[13, 14]. Одним із провідних критеріїв ефек-
тивності лікування варто вважати оцінку 
ЯЖ – самостійного показника стану при 
проведенні медико-психологічної експер-
тизи, визначенні прогнозу, тактики ліку-
вання, розробці реабілітаційних програм, 
оскільки «лікуємо не хворобу, а особис-
тість, що страждає від неї». Покращення 
стану здоров’я пацієнтів, регрес клінічних 
проявів захворювання, підвищення функ-
ціональних показників, максимальне на-
ближення ЯЖ хворого до рівня здорової 
людини є основними завданнями у процесі 
лікування. Наразі ЯЖ є невід’ємною части-
ною комплексного аналізу діагностичних 
і лікувально-профілактичних алгоритмів, 
високої якості лікування й надання медичної 
допомоги. Таким чином, розвиток і пере-



36

Якість життя хворих на цукровий діабет 2 типу    Костіцька І.

біг ЦД 2 типу безпосередньо впливають на 
зниження особистої оцінки ЯЖ пацієнтами, 
оскільки рекомендації лікаря часто важко 
сприймаються хворими через витрати часу  
і високе психологічне напруження, пов’язане 
із потребою постійного безперервного конт-
ролю ЦД, відсутністю «канікул» у лікуванні, 
виникнення тривоги і депресії через про-
гресування хронічних ускладнень, страху 
гіпоглікемій, зниження емоційного фону, 
обмеження фізичної активності, а також фі-
нансові труднощі.

Тому мета цієї роботи – проаналізува-
ти динаміку параметрів ЯЖ хворих на ЦД 
2 типу шляхом широкого впровадження 
у клінічну практику індивідуального підходу 
у виборі інтенсифікованої антидіабетичної 
терапії.

Матеріали і методи
Рандомізованим способом після підписання  
інформованої згоди обстежено 30 хворих на 
ЦД 2 типу (18 чоловіків та 12 жінок у віці 
від 39 до 68 років) із середньою триваліс-
тю захворювання 8,50±1,02 років. Згідно 
з критеріями включення у спостереження, 
хворих було розподілено на шість підгруп: 
1 – пацієнти з дебютом ЦД 2 типу і високим 
вихідним рівнем HbА1с; 2 – хворі, які не до-
сягли компенсації захворювання на моно-
терапії метформіном (МЕТ); 3 – пацієнти на 
подвійній терапії МЕТ із похідними сульфо-
нілсечовини (СС) з тривалістю приймання 

СС не більше року; 4 – пацієнти на подвійній 
терапії МЕТ і СС із тривалістю приймання 
СС понад рік; 5 – пацієнти із коморбідною 
патологією (серцево-судинні захворюван-
ня, порушення функції печінки та нирок); 
6 – хворі, що потребують відміни інших кла-
сів цукрознижувальних препаратів, окрім 
сульфонілсечовини (у зв'язку з неефектив-
ністю терапії або небажаними реакціями). 

Оскільки за механізмами дії ситагліптин 
збільшує секрецію інсуліну, опосередковано 
знижує продукцію глюкози печінкою і при-
гнічує секрецію глюкагону α-клітинами під-
шлункової залози, а метформін у печінці 
активніше, ніж у периферичних тканинах, 
пригнічує процеси глюконеогенезу і гліко-
генолізу, знижуючи рівень глюкози, тому 
з метою інтенсифікації антидіабетичної те-
рапії хворим на ЦД 2 типу варто надавати 
перевагу одночасному застосуванню сита-
гліптину та метформіну з іншими групами 
антидіабетичних препаратів.

Всім пацієнтам на першому візиті про-
ведено корекцію вуглеводного обміну із до-
даванням комбінації препаратів з групи бігу-
анідів (метформін) та іДПП-4 (ситагліптин) 
в індивідуально підібраному дозуванні. Від-
сотковий розподіл груп обстежених відо-
бражено на рисунку 1.

Комплексне обс теження хворих 
на ЦД 2 типу включало анкетування, за-
гальноклінічне та лабораторне обстеження. 
Із пацієнтами проведено бесіду про потре-
бу фіксування у щоденнику пацієнта всіх 
симптомів гіпоглікемії, проте тільки у не-
великої кількості хворих була можливість 
самоконтролю (менше 15 % обстежених). 
Другий візит був запланований через мі-
сяць, а третій – через три місяці від початку 
терапії. Тому у плановому порядку під час 
візитів до лікаря хворим проводили анкету-
вання щодо оцінки респондентами ризику 
гіпоглікемічних станів протягом останнього 
тижня (D-ABS). 

З метoю оцінки якості життя всім па-
цієнтам було запропоновано у динаміці до 
лікування, а також через місяць і три місяці 
терапії заповнити загальний опитувальник 
ЯЖ MOS SF-36 (Medical Outcome Study Short 

1 – дебют ЦД 2 типу 
2 – МЕТ
3 – МЕТ+1 рік СС 
4 – МЕТ+СС
5 – коморбідна патологія 
6 – СС

16,67 %

16,67 %

16,67 %16,67 %

16,67 %

16,67 %

Рис. 1. Відсотковий розподіл обстежених в залежності від типу 
антидіабетичної терапії

Примітка: ЦД – цукровий діабет; МЕТ – терапія метформіном; 
СС – терапія сульфонілсечовиною.
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Form-36). Цей медичний тест складається 
із згрупованих у 8 шкал 36 питань, оцінку 
яких виконують за двома показниками: фі-
зичний (Physical Functioning (PF)) і психо-
логічний (Mental Health (MH)) компоненти 
здоров’я. Показники оцінювали за шкала-
ми: фізичне функціонування (ФФ), рольове 
фізичне функціонування (РФФ), біль (Б), 
загальне здоров’я (ЗЗ), життєздатність (Ж), 
соціальне функціонування (СФ), рольове 
емоційне функціонування (РЕФ), психоло-
гічне здоров’я (ПЗ). Опитувальник забез-
печує кількісне визначення якості життя за 
згаданими шкалами. 

Оцінка показників: максимальне зна-
чення кожної шкали – 100 балів. Показники 
інтерпретуються відповідно до прямої за-
лежності (чим вищий показник, тим біль-
шою мірою пацієнт задоволений певною 
сферою своєї життєдіяльності).

Критеріями виключення були наявність 
в анамнезі непереносимості чи алергічних 
реакцій на іДПП-4; важкі захворювання 
шлунково-кишкового тракту, нирок; хроніч-
ні захворювання серцево-судинної системи 
з розвитком недостатності кровообігу вище 
II функціонального класу за класифікацією 
NYHA; вагітність, лактація; онкологічні за-
хворювання; системні захворювання сполуч-
ної тканини; хронічні захворювання з алер-
гічним компонентом  (бронхіальна астма 
та ін.); психічні хвороби; гостре запальне та/
або загострення хронічного запального за-
хворювання; інші ендокринні захворювання.

У діагностиці ЦД 2 типу та оцінці сту-
пеня компенсації вуглеводного обміну керу-
вались національними стандартами (Накази 
МОЗ України № 574 від 05.08.2009 р., №1118 
від 21.12.2012 р. «Уніфіковані клінічні прото-
коли первинної, вторинної (спеціалізованої) 
та третинної (високоспеціалізованої) медич-
ної допомоги хворим на цукровий діабет 
2 типу»). 

За допомогою ґлюкозооксидазного 
методу вимірювали глюкозу крові, рівень 
HbА1с – методом високочутливої іонооб-
мінної рідинної хроматоґрафії. 

Стан жирового обміну оцінювали за по-
казниками загального холестерину (ЗХС), 

ТГ і фракцій холестерину ліпопротеїдів ви-
сокої щільності (ХС ЛПВЩ), холестерину лі-
попротеїдів низької щільності (ХС ЛПНЩ), 
холестерину ліпопротеїдів дуже низької 
щільності (ХС ЛПДНЩ) і коефіцієнту атеро-
генності (КА). ЗХС і ТГ визначали фермен-
тативним методом за допомогою реактивів 
виробництва фірми Human, ХС ЛПВЩ – 
реактивами фірми «Діакон-ДС» на ана-
літичному аналізаторі Accept-200. Рівень 
ХС ЛПДНЩ у крові обчислювали, застосо-
вуючи математичну формулу: ХС ЛПДНЩ 
= ТГ/2,2 ммоль/л, а рівень ХС ЛПНЩ за та-
кою математичною формулою: ХС ЛПНЩ 
= ЗХС – (ХС ЛПВЩ + ТГ/2,2) ммоль/л. Роз-
раховували також КА за формулою: КА = 
(ЗХС - ХС ЛПВЩ)/ХС ЛПВЩ.

Для статистичної обробки матеріалу на 
всіх етапах дослідження були розроблені 
авторські комп’ютерні програми на осно-
ві Microsoft Excel (розрахунок відносних 
величин, їх похибок, t-тесту). Середні ве-
личини розраховувалися із використанням 
ліцензованих пакетів статистичного аналізу 
Microsoft Excel, зокрема програм описової 
статистики для показників із інтервальним 
типом шкали були представлені у вигляді 
середніх значень і стандартних відхилень. 
Якісні показники визначені у вигляді абсо-
лютних частот і часток у групі у відсотках, 
значення р<0,05 вважали вірогідним.

Для всіх пацієнтів дотримано заходи 
щодо безпеки здоров’я, прав пацієнта, люд-
ської гідності та морально-етичних норм 
відповідно до принципів Гельсінкської де-
кларації прав людини, Конвенції Ради Єв-
ропи про права людини і біомедицину та 
відповідних законів України.

Результати та обговорення
На момент первинного огляду у 10 % (у 3 па-
цієнтів) обстежених зафіксовано епізоди гіпо-
глікемії, які були лабораторно підтверджені, 
а також відображені в анкетуванні (D-ABS), 
у той час як у жодного хворого не  виявлено 
ознак діабетичного кетоацидозу. А також 
діагностовано синтропічні хронічні усклад-
нення ЦД 2 типу: 30 % (9 пацієнтів) – синдром 
діабетичної стопи, 97 % (29 обстежених) – 



38

Якість життя хворих на цукровий діабет 2 типу    Костіцька І.

діабетичну ангіопатію судин нижніх кінці-
вок і дистально-симетричну полінейропатію, 
47 % (14 хворих) – діабетичну ретинопатію, 
а симптоми хронічної хвороби нирок (діа-
бетична нефропатія) були характерними для 
50 % (15 пацієнтів), ознаки стеатогепатозу 
виявлено у 83 % (25 осіб), що відповідало 
результатам інших досліджень [8, 15, 16, 17]. 
У динаміці під час другого і третього візитів 
у групі досліджуваних пацієнтів результати 
опитувальників свідчили про достовірно по-
зитивний ефект антидіабетичної терапії без 
жодного зафіксованого епізоду гіпоглікемії, 
а їх ризик ставав мінімальним. Отже, комбі-
нація метформіну та ситагліптину з іншими 
групами пероральних цукрознижувальних 
препаратів за індивідуалізованими схемами 
були безпечною та високоефективною аль-
тернативою корекції вуглеводного обміну 
і мінімальним ризиком гіпоглікемій, що й 
було доведено у низці наукових робіт [4, 5, 10]. 

За результатами первинного анкетуван-
ня MOS SF-36 усі пацієнти помічали серйоз-
ний дискомфорт у щоденній діяльності: за-

хворювання викликало негативний вплив на 
ЯЖ як у плані фізичного, так і психологічного 
здоров'я. При цьому порушення стосувалися 
майже всіх аспектів соціального, емоційного 
та побутового характеру. Жодний із пацієн-
тів не отримав максимальної кількості балів 
за всіма шкалами, а це не виключно пов’язано 
з віковими особливостями респондентів і не-
сприятливим впливом сучасного життя, а та-
кож ставленням обстежених до щоденного 
постійного прийому лікарських засобів та 
потреби ретельного дотримання лікарських 
рекомендацій. Разом із тим, за всіма шкалами 
опитувальника сумарні показники у хворих 
на ЦД 2 типу були у 2-3 рази (25-35 %) нижче 
оптимальних (100 балів), ніж у практично 
здорових осіб ідентичної вікової групи. Най-
більш значними факторами дії на ЯЖ хворих 
на ЦД 2 типу варто вважати розвиток і про-
гресування хронічних ускладнень, супутні 
захворювання, рівень глікемічного контролю 
та виникнення гіпоглікемій.

Виявлено, що при задовільних показ-
никах вуглеводного обміну (HbА1с <7,0 %) 

Таблиця 1. Зміна показників вуглеводного обміну та оцінки якості життя (MOS SF-36), частоти епізодів гіпоглі-
кемії (D-ABS) у досліджуваних через місяць і три місяці лікування

Показники
Кількість пацієнтів, n=30 

до  (1) за місяць (2)
∆ (1-2), %

за 3 місяці (3)
∆ (1-3), %

лікування лікування
ІМТ, кг/м2 33,32±0,76 32,68±0,72 -1,92 32,00±0,72 -3,96
ОТ, см 102,17±3,35 101,53±3,27 -0,63 100,27±3,14 -1,86
Вуглеводний обмін
HbА1с, % 8,84±0,20 8,30±0,16∞ -6,11 8,25±0,15* -6,67
Глікемія натщесерце, 
ммоль/л 7,33±0,16 6,77±0,13* -7,64 6,23±0,15* -15,01

Постпрандіальна глікемія, ммоль/л
13:00 9,48±0,17 9,12±0,19 -3,80 8,70±0,16* -8,23
17:00 9,54±0,15 9,23±0,17 -3,25 8,74±0,11* -8,39
20:00 9,60±0,13 9,06±0,14∞ -5,62 8,74±0,11* -8,96
Опитувальники
D-ABS 2,15±0,33 1,33±0,20∞ -38,14 0,78±0,13∞ - 63,72
MOS SF-36
PF, бали 51,53±2,06 55,53±1,77 +7,76 59,41±1,78* +15,29
МН, бали 46,99±1,97 51,02±1,64 +8,58 55,62±1,60* +18,37

Примітка: ІМТ – індекс маси тіла; ОТ – об’єм талії; Δ, % – відношення кінцевого значення показника до почат-
кового у відсотках; * – р<0,001; ∞ – p<0,05, за t-критерієм Стьюдента порівняно з показниками в осіб до і після 
лікування.
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результати анкетування за шкалами ЗЗ, ПЗ 
і за ЯЖ були вищі, ніж у групі пацієнтів із не-
задовільним глікемічним контролем (HbА1с 
>7,0 %) (p<0,05, p<0,01 і p<0,05 відповідно).

Через 3 місяці терапії індекс маси тіла 
(ІМТ) пацієнтів не збільшився, а мав тенден-
цію до зниження від стартового показника 
(Δ -3,96 %). Також не виявлено достовірної 
різниці перерозподілу жирового відкладан-
ня: тільки на 1,9 см (Δ -1,86 %) зменшилася 
ОТ, проте відсутня негативна динаміка.

При одночасному застосуванні метфор-
міну і ситагліптину при рівні HbА1с вище 
7,0 % доведено більш виражену ефективність 
антидіабетичної терапії, адже у досліджува-
них пацієнтів HbА1с достовірно знизився 
через місяць на 0,54 % (Δ -6,11 %), а через три 
місяці навіть на 0,59 % (Δ -6,67 %). Ефектив-
ність терапії також підтверджена відсутніс-
тю варіабельності показників постпранді-
альної глікемії протягом доби та досягнення 
стабільних рівнів глюкози крові натщесерце. 
Цільових значень рівня HbА1с <7,0 % через 
три місяці терапії  метформіном і ситагліп-
тином досягли 28 % хворих на ЦД 2 типу.

Загалом ЦД 2 типу і відсутність ефекту 
цукрознижувальної терапії сприяють зни-
женню суб’єктивної оцінки хворих ЯЖ, асо-
ційованою зі здоров’ям.

Дані показників ЯЖ за РF (позитивна 
ди наміка за три місяці зростання показника 
на 7,88 балів (Δ +15,29 %)), МН (ефективність 
через три місяці на 8,63 балів (Δ +18,37 %)) 
шкалами опитуваль ника MOS SF-36 викла-
дено у таблиці 1. У жодного пацієнта не спо-
стерігалось будь-яких серйозних побічних 
ефектів, а також не зафіксовано епізодів 
гіпоглікемій ні протягом місяця, ні через три 
місяці терапії. Поєднання різних класів пе-
роральних цукрознижувальних препаратів 
добре переносилися пацієнтами та сприяли 
досягненню компенсації ЦД 2 типу, а також 
покращенню як фізичного (РF), так і психо-
логічного (МН) компонентів ЯЖ за резуль-
татами MOS SF-36.

Проведено також оцінку показників жи-
рового обміну, на рисунку 2 відображено ди-
наміку показників ліпідограми, які свідчать 
про достовірний результат. Не виключено, що 
цей ефект пов’язаний із ангіопротекторними  
властивостями ситагліптину [10, 12, 19].

Висновки
За результатами анкетування MOS SF-36 
доведено позитивну динаміку показників як 
фізичного, так і психологічного здоров’я при 
використанні індивідуалізованих схем ін-
тенсифікованої антидіабетичної терапії вна-

Рис. 2. Динаміка показників ліпідограми до і через 3 місяці антидіабетичної терапії

Примітка: ЗХС – загальний холестерин; ТГ – тригліцериди; ХС ЛПВЩ – холестерин ліпопротеїдів 
високої щільності; ХС ЛПНЩ – холестерин ліпопроїдів низької щільності; ХС ЛПДНЩ – холестерин 
ліпопротеїдів дуже низької щільності; КА – коефіцієнт атерогенності; * – р<0,05..
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слідок покращення показників глікемічного 
контролю: HbА1с, прандіальної та постпран-
діальної глікемій, що сприяє зниженню ри-
зику прогресування  хронічних ускладнень 
ЦД і зростанню відчуття комфорту.

Комбінована терапія метформіном і си-
тагліптином підвищує суб’єктивну оцінку 
пацієнтами їх ЯЖ (як фізичного, так і пси-
хологічного компонентів здоров’я), набли-
жуючи до середньопопуляційного рівня, 
і сприяє прихильності хворих до призна-
ченого лікування.

В умовах щоденної клінічної практики 
для корекції цукрознижувальної терапії у хво-
рих на ЦД 2 типу, що не досягли індивідуалі-
зованих цілей глікемічного контролю, варто 
рекомендувати комбінацію антидіабетичних 
препаратів із групи бігуанідів (метформін) 
та іДПП-4 (ситагліптин), які відрізняються 
хорошим профілем безпеки (низький ризик 
епізодів гіпоглікемій, відсутність збільшення 
маси тіла, позитивний вплив на показники 
жирового обміну) і переносимості. 

Abstract
Clinically proven efficiency schemes intensified antidiabetic therapy in mandatory combination of drugs from the 
group biguanide (Metformin) and dipeptidyl peptidase-4 inhibitors (iDPP-4: Sitagliptin) that significantly reduce the 
level of glycated hemoglobin, fasting plasma glucose and postprandial glycemia with minimal risk hypoglyceemia, 
normalized lipid metabolism, help reduce / maintain body weight and therefore improve the quality of life of 
patients with type 2 diabetes mellitus.

Keywords: type 2 diabetes mellitus, dipeptidyl peptidase-4 inhibitors, sytahliptin, metformin, hypoglycemia, 
quality of life
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