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ДІАБЕТ
(від грецької dia — крізь, через, та betos — проходжу)  

Цукровий діабет — це стан хронічної глікемії, 
що виникає в результаті абсолютного та 
відносного дефіциту інсуліну

Universal blue circle
 symbol for diabetes



  

 Цукровий діабет (ЦД)– це перша «неінфекційна 
пандемія», що зайняла своє почесне місце в списку 
найпоширеніших хвороб світу після серцево-судинних та 
онкологічних захворювань. 

Кількість хворих на планеті, які страждають на цю 
хронічну, ендокринну патологію, на сьогоднішній день вже 
перевищує 450 мільйонів осіб, при чому близько 
половини з них хворіють латентним ЦД.

У США на ЦД хворіє 120 мільйонів осіб. На 
лікування ЦД та його ускладнень щорічно 
витрачається 250 більйонів доларів США.

У Великій Британії на ЦД хворіє кожний десятий і 
це коштує для держави 14 більйонів фунтів стерлінгів 
на рік.



  



  

Чи Україна входить
 у світову епідемію ЦД?

Кількість хворих на ЦД наприкінці 2014 року вже досягла   1,8 мільйонів 
осіб (1). Однак реальна кількість хворих в Україні, як показують результати 
епідеміологічних досліджень, у 2-2,5 рази вища внаслідок не 
діагностованих випадків хвороби.

1. Довідник основних показників діяльності ендокринологічної служби України за 2014р. Додаток 1. Том 20, 
№1/2015

В Україні триває підготовка та затвердження клінічного протоколу з 
ЦД 1 типу у дітей. Має бути затверджений Національний 
консенсус “ЦД 1 типу у дітей”, підготований на основі останнього 
міжнародного консенсуса “ISPAD Clinical Practice Consensus 
Guidelines 2014”, бо досі був відсутній вітчизняний клінічний 
протокол.

В бюджеті на 2018 рік на охорону здоров’я закладено 88,7 млрд. 
гривень, 10% від цієї суми призначено для хворих на ЦД.



  

В Україні немає чіткої статистики щодо кількості 
хворих на ЦД

Від ЦД можуть страждати близько 2,5 млн осіб, вважає директор Українського 
науково-практичного центру ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних 
органів і тканин доктор медичних наук, професор Олександр Ларін.

"Проблема з ЦД дуже серйозна. Її вирішення слід розпочати з реєстру, зі 
статистики. Без точної інформації неможливо вибудувати ефективну систему 
надання медичної допомоги таким хворим, не будуть успішними жодні проекти й 
стратегії. Потрібна чітка відповідь на запитання, скільки ж у нас хворих на ЦД 
першого і другого типу", - заявив він.

" Чому озвучують набагато меншу кількість хворих на ЦД? Це питання низького 
виявлення захворювань, обліку хворих, а також проблеми з переписом 
населення. Сьогодні ніхто не може точно сказати, скільки населення 
проживає в нашій державі, хто і чим хворіє".

18 тисяч ампутацій нижніх кінцівок в рік.

 Стаття “Дайте чітку відповідь: Скільки у нас хворих на ЦД?”

“Дзеркало тижня”, лютий 2017 рік



  



  



  



  

Additive and interaction effects at three amino acid positions in 
HLA-DQ and HLA-DR molecules drive type 1 diabetes risk

Xinli Hu, Aaron J Deutsch, Tobias L Lenz, Suna Onengut-Gumuscu, Buhm Han, Wei-Min 
Chen, Joanna M M Howson, John A Todd, Paul I W de Bakker, Stephen S Rich & 
Soumya Raychaudhuri 
(July 2015)

Заміна 3-х амінокислот на генах МНС шостої хромосоми є 
визначальними для розвитку аутоімунної патології, в т.ч. ЦД



  

Усі головні релігії забороняють переїдання

Коран: “Від переїдання серце черствіє, і його 
покидає світло пізнання Аллаха”.
Пророк навчає: “Не вбивайте свої серця 
надмірною їжею і питвом, воістину серце гине, 
подібно до того, як гинуть посіви від надлишку 
води”.
У Старому Завіті: “І ти (Ізраїль) потовстів, 
погрубів, став гладкий. І покинув він Бога, що 
його створив. І скелю спасіння свого 
злегковажив” (П’ята книга Мойсеєва: 
Повторення Закону 32:15)



  

У листі до Филип’ян 
святий апостол Павло пише:

“Їхній кінець — загибель, 

їхній бог — черево,

і сором — їхня слава;

вони про земне думають.”



  

І накінець Спаситель прямо заповідає апостолам 

утримуватися від обжорства і пиятики

“Стережіться, щоб Ваші серця не 
обтяжувалися ненаситністю та  
пияцтвом і життєвими клопотами і щоб не 
надійшов на вас той день несподівано, наче 
пастка, бо прийде він на всіх, що 
проживають на поверхні всієї землі.” 

(Лк. 21:34,35)



Методи дослідження

 Моделювання цукрового діабету
одноразова внутрішньоочеревинна ін’єкція 
стрептозотоцину з розрахунку 7,0 мг (на 0,1 
М цитратному буфері рН 4,5) на 100 г маси 
тіла тварини 

Термін спостереження -
2-4-6-8 тижнів експерименту

14
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Динаміка рівня глюкози Динаміка рівня глюкози 
кровікрові



Результати біохімічного Результати біохімічного 
дослідженнядослідження



Результати дослідження
Макро- мікроскопічне дослідження Макро- мікроскопічне дослідження артеріолярних та 

венулярних сплетень шкіри в нормі сплетень шкіри в нормі

ГіподермальнГіподермальн
ее

СубдермальнСубдермальн
ее

СубпапілярнеСубпапілярне

ГіподермальнГіподермальн
ее

СубпапілярнСубпапілярн
ее



Деформоване та частково зруйноване капілярне 
сплетення в шкірі білого щура через 8 тижнів 

перебігу експериментального 
стрептозотоциніндукованого цукрового діабету

Результати дослідження

шкіра спинки шкіра спинки шкіра лапокшкіра лапок



Результати дослідження
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Електронномікроскопічне дослідження Електронномікроскопічне дослідження 
гемомікроциркуляторного русла шкіри в нормі та на гемомікроциркуляторного русла шкіри в нормі та на 

різних етапах розвитку експериментального різних етапах розвитку експериментального 
цукрового діабетуцукрового діабету

НормаНорма

                    2 тиждень ЦД2 тиждень ЦД                       4 тиждень ЦД4 тиждень ЦД                       6 тиждень 6 тиждень 
ЦДЦД
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   Результати дослідження
Електронномікроскопічне дослідження Електронномікроскопічне дослідження 

гемомікроциркуляторного русла шкіри через 8 тижнів гемомікроциркуляторного русла шкіри через 8 тижнів 
перебігу експериментального цукрового діабетуперебігу експериментального цукрового діабету



  

Результати дослідження
Макро- та мікроскопічне дослідження нирки 

щура в нормі

● 1. Особливістю будови нирки щура є наявність лише однієх ниркової піраміди. В кірковій 
        речовині нирки щура містяться ниркові тільця, звивисті канальці, низхідні та висхідні частини петель      

нефронів.
● 2. Встановлено, що об’єм ниркового тільця нирки щура становить 31,96± 0,96 мкм³.
● 3. Нирка щура кровопостачається нирковою артерією, яка, входячи у ворота нирки, галузиться  на 2 

міжчасткові артерії, які йдуть вздовж країв піраміди, що розгалужуються на  міжчасткові  артерії, які 
розгалужуються на  дугові артерії.



  

Результати дослідження на 42 добу перебігу 
експерименту

● Капілярні клубочки нирки щура на 42 добу перебігу 
стрептозотоциніндукованого цукрового діабету. 
Мікрофото. Ін’єкція судин. Зб.: об.×40, ок. × 10.

● 1- частково зруйнований  капілярний клубочок ;
●  2- повністю зруйнований капілярний клубочок.



  

Результати дослідження на 70 добу перебігу 
експерименту



  

Результати дослідження артеріальних судин нирки 
щура на 70 добу експерименту

● Артеріальні судини нирки щура на 70 добу перебігу стрептозотоциніндукованого 
цукрового діабету. Мікрофото. Забарвлення гематоксиліном та еозином.

● а - міжчасткова артерія. 3б.: об.×40, ок.×10; б - дугова артерія. 3б.: об.×40, 
ок.×10; в - міжчасточкова артерія. 3б.: об.×40, ок.×20; г - приносна артеріола, 3б.; 
об.×40, ок.×20.



  

Судинне русло язика білого щура
 в нормі

Судинне русло язика щура 
на 70 добу експериментального
 цукрового діабету. Виразка спинки язика



  

Міокард білого щура на 70 добу 
експериментального цукрового діабету



Результати дослідження
Макро- мікроскопічне дослідження кровоносного русла 

зорового нерва білого щура в нормі

            Ділянка диска зорового нерва

Артеріальне коло диска зорового  нерва                                                  Судинне сплетення зорового нерва

             1-центральна гілка зорового нерва



Результати дослідження

 Макро-  мікроскопічні  дослідження кровоносного русла зорового нерва  б ілого щура через  6  та  8  
тижнів  перебігу  експериментального 

цукрового д іабету 

          Артеріальне коло диска зорового нерва                     Внутрішньочерепна частина зорового нерва

         Артеріальне коло диска зорового нерва                                Внутрішньочерепна частина зорового нерва 

через 6 
тижнів

  через 8 тижнів



Результати дослідження
Гістологічне дослідження зорового нерва білого щура в нормі

 

                                           забарвлення азаном

                         забарвлення гематоксиліном та еозином

  

1-зовнішня піхва зорового нерва;
2-підтвердооболонний простір;
3-внутрішня піхва зорового нерва;
4-павутинна оболонка; 
5-склера;
6-сітківка;
7-диск зорового нерва;
8-решітчаста пластинка склери;
9-безмієлінові нервові волокна;
10-мієлінові нервові волокна
 

1-центральна артерія сітківки
2-центральна вена сітківки
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Результати дослідження
Гістологічне дослідження зорового нерва білого щура 

через 6 та 8 тижнів перебігу експериментального цукрового діабету

  Поздовжній зріз зорового нерва 
забарвлений гематоксиліном та 

еозином

  
1-зовнішня піхва зорового 
нерва;
2-підтвердооболонний простір;
3-внутрішня піхва зорового 
нерва;
4-павутинна оболонка;
5-склера;
6-сітківка;
7-диск зорового нерва;
8-решітчаста пластинка склери;
9-безмієлінові нервові волокна;
10-мієлінові нервові волокна
                       
                       

                          

 

                      Зоровий нерв забарвлений 

азаном 

            через 6 тижнів 

    через 8 тижнів 

1-зовнішня піхва зорового 
нерва;
2-підтвердооболонний 
простір;
3-внутрішня піхва зорового 
нерва;
4-павутинна оболонка;
5-склера;
6-сітківка;
7-диск зорового нерва;
8-решітчаста пластинка 
склери;
9-безмієлінові нервові 
волокна;
10-мієлінові нервові 
волокна;
11-центральна артерія 
сітківки;
12-центральна вена сітківки

  Зоровий нерв забарвлений азаном 
      Поздовжній зріз зорового нерва 

забарвлений гематоксиліном та 
еозином
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Результати дослідження
Електронномікроскопічне дослідження зорового нерва щура в нормі

     Олігодендроцит зорового 
нерва
1-ядро олігодендроцита;
2-цитоплазма олігодендроцита

         Мієліновий відділ зорового нерва
     1-мієлінове нервове волокно;
     2-цитоплазма аксона мієлінового нервового 
волокна;
     3-мієлінова оболонка

           Судинно-нервовий комплекс зорового нерва
         1-просвіт капіляра; 2-ендотеліоцит; 3-базальна 
мембрана;
                     4-безмієлінове нервове волокно; 5-периневрій   
            
         

   



Результати дослідження
Електронномікроскопічне дослідження зорового нерва щура 

через 6 тижнів перебігу експериментального цукрового діабету

           Безмієліновий відділ зорового нерва                                                      Олігодендроцит зорового нерва

Капіляр зорового нерва
 

              1-безмієлінове нервове волокно



  

Морфологічні зміни судинного русла білого щура 
через 8 тижнів перебігу експериментального ЦД

Декомпенсація капілярного компонента ГМЦР за рахунок 
облітерованих та зруйнованих капілярів. Потовщена 
судинна стінка артерій та артеріол не забезпечує 
адекватне кровопостачання органів. Розширення 
венулярного компоненту веде за собою застій венозної 
крові. На ультраструктурному рівні спостерігаються 
судинні та позасудинні зміни: дезорганізація 
ендотеліоцитів, потовщення базальної мембрани, 
руйнування міжклітинних контактів. В просвіті капілярів 
містяться сладжовані та гемолізовані еритроцити, 
продукти розпаду клітин, коагуляти та преципітати. 
Виявляється параваскулярний набряк та склероз.  



  

Insulin (from Latin insula, island) is a peptide hormone 
produced by beta cells of the pancreatic islets, and it is 

considered to be the main anabolic hormone of the body



  

Insulin oscillation

Even during digestion, in 
general, one or two hours 
following a meal, insulin 
release from the pancreas is 
not continuous, but oscillates 
with a period of 3–6 minutes, 
changing from generating a 
blood insulin concentration 
more than about 800 p mol/l 
to less than 100 pmol/l.



  

Концепція “острівець як мініорган”



  

The control of glucose concentration in the blood is 
a very important part of homeostasis. 

Two hormones insulin and glucagon control blood glucose levels. 

Both hormones are secreted by the pancreas and are transported to 
the liver in the bloodstream.

When blood glucose levels get too high or too low, a person may:

- lose consciousness- fall into a coma- die

Too little glucose ---> Cells can not release enough energy they 
need. Brain cells are especially dependent on glucose for respiration, 
and die quite quickly if they are deprived of it. 

Too much glucose in the blood ---> water moves out of cells and into the 
blood by osmosis ---> Cell has too little water to carry out normal 
metabolic process.



  



  

Глікозування білків — основний механізм 
розвитку ускладнень ЦД



  

Глікозування білків — основний механізм 
розвитку ускладнень ЦД

● Білки ендотеліальних клітин → порушення проникності

● Фактори зсідання крові → порушення зсідання крові

● Імуноглобуліни, Т-клітинні рецептори → порушення 
імунітету

● Гемоглобін → анемія

● Білки базальної мембрани нирок → нефропатія

● Кристалін (повільно відновлюється) → катаракта

● Колаген → порушення загоєння ран

● Мієлін → поліневропатія

● Ліпопротеїди та їхні рецептори → порушення ліпідного 
обміну



  

Основні наслідки активації рецепторів 
продуктів глибокого глікозування:

● Продукція прозапальних цитокінів в макрофагах
● Генерація вільних радикалів кисню та азоту в ендотелії
● Прокоагулянтна активність ендотелію та лейкоцитів
● Проліферація гладком’язових клітин, синтез 

сполучноклітинного матриксу



  

Глік ваний гемоглоб ноо іо  (глікогемоглобін, HbA1c, глікозильований 
гемоглобін) — біохімічний показник крові, що відображає середній 
вміст цукру в крові за тривалий період (до 3-х місяців).

Глікований гемоглобін відображає відсоток гемоглобіну крові, що 
з'єднаний з молекулами глюкози. Підвищення рівня глюкози крові 
при ЦД значно прискорює дану реакцію, що призводить до 
підвищення рівня глікованого гемоглобіну в крові.

Тривалість життя червоних кров'яних тілець (еритроцитів), які 
містять гемоглобін, становить у середньому 120÷125 діб. Саме тому 
рівень глікованого гемоглобіну відображає середній рівень глікемії 
протягом приблизно трьох місяців.

Глікований гемоглобін — це інтегральний показник глікемії  за три 
місяці. Чим вищий рівень глікованого гемоглобіну, тим вищою була 
глікемія за останні три місяці і, відповідно, більший ризик розвитку 
ускладнень ЦД.

 Дослідження глікованого гемоглобіну використовується зазвичай 
для оцінки якості лікування  ЦД за три попередніх місяці. 



  

Ускладнення ЦД 2 типу
Ішемічна хвороба серця



  

Пошкодження нирок та нервів



  

Пошкодження сітківки



  

Діабетична стопа



  

Механізми інсулінорезистентності

● Інтерналізація рецепторів інсуліну
● Зменшення кількості інсулінових рецепторів
● Зменшення чутливості рецепторів до інсуліну

● Утворення антитіл до інсуліну, або до його 
рецепторів

● Надмірна продукція контрінсулярних 
гормонів (наприклад, при акромегалії) 



  

Медикаментозні препарати, які 
використовуються для лікування  ЦД 2 

● Glibenclamide (Антибет, Манініл) — блокатори 
АТФ чутливих калієвих каналів, наслідком чого 
є збільшення секреції інсуліну, незалежно від 
кількості глюкози в крові. 

● Glucophage (Метформін) — прямий активатор 
протеїнкінази, що активується аденозин 
монофосфатом (АМФ). Впливає на периферичні 
тканини, де порушена інсулінова сигналізація.  
Метформін є аналогом козлятника лікарського.

● Тіазолідиндіони (Піоглітазон) — активатори 
рецепторів, що активують проліферацію пероксисом.



  

Що таке предіабет?

Prediabetes is the precursor stage before diabetes mellitus in 
which not all of the symptoms required to diagnose diabetes are 
present, but blood sugar is abnormally high. This stage is often 
referred to as the "grey area". It is not a disease; the American 
Diabetes Association says "Prediabetes should not be viewed as a 
clinical entity in its own right but rather as an increased risk for 
diabetes and cardiovascular disease (CVD). 
Prediabetes is associated with obesity (especially abdominal 
or visceral obesity), dyslipidemia with high triglycerides 
and/or low HDL cholesterol, and hypertension. It is thus a 
metabolic diathesis or syndrome, and it usually involves no 
symptoms and only high blood sugar as the sole sign.



  

Дисиденти трапляються завжди

Невеликий відсоток українців, середній вік яких 
складає 35 років, уникає при щоденному 

харчуванні пустих калорій і прагне 
високоякісних здорових харчових продуктів.



  

Як відшукати себе 
ложкою ?

Якщо ми здатні нагромаджувати знання 
про некорисну та корисну їжу, то чому не 
можемо відмовитися від поганих звичок у 
харчуванні?



  

Їжа  - головна діяльність людства та одна з 
найхарактерніших прикмет культури



  

Чому люди прагнуть солодощів?

Людина старається вибрати те, що заспокоює і 
облегшує неприємні фізіологічні прояви емоційних 
розладів.

Багато людей у депресивному стані, коли їм важко 
дати раду своїм власним почуттям, бажають, 
прагнуть солодощів, які допомагають звільнити 
серотонін в головному мозку. Цукор стимулює 
викид бета-ендорфінів, які допомагають зменшити 
біль — і фізичний і душевний

(Сью Герхардт “Як любов формує мозок дитини”)  



  

Доктор Бласс та ін. (1986) проводили 
експерименти на білих мишах і показали, що 
розлучені з мамою мишенята менше 
пищали, коли їм давали солодку воду. Вони 
також менше реагували на фізичний біль, 
який спричиняла гаряча підлога, що обпікала 
лапки, якщо їм також давали солодку воду



  

До чого веде регулярне і об’ємне 
споживання солодощів і алкоголю?

● До блокади рецепторів бета-ендорфінів.
● До потреби їсти і пити ще більше, щоби 

досягнути попереднього ефекту.
● До ЦД 2 типу



  

Яка центральна проблема для пацієнта
 з харчовими розладами?

Складність у розпізнаванні і адекватному 
реагуванні на свій емоційний стан та певні 
внутрішні переживання. 

Складність у розумінні власних бажань, свого 
гніву та його вираження

(Дрю Вестен, Харден-Фішер, 2001)



  

Люди використовують регресивний шлях: бажання 
бути любленим перетворюється у бажання бути 
нагодованим.

Витіснене бажання отримувати любов і допомогу 
мобілізує іннервацію шлунка. Чим більше 
відкинення, тим більше в пацієнта є потреба в їжі, 
як символі любові і допомоги.

На думку Ф.Александер (1964) переїдання  - це 
наслідок порушеного емоційного розвитку людини.  



  

● Розен і Лідз (2001) прийшли до висновку, що в етіології ацидозу, 
ще в більшій мірі, ніж емоційна напруга пацієнтів з ЦД, відіграє 
роль спеціальне порушення дієти.

● Хінкл, Конгер і Вульф (2004) спостерігали 50 випадків клінічного 
кетозу під впливом емоційного конфлікту. Вони виявили, що 
навіть неприємна розмова може викликати підвищений рівень 
кетонів у крові, і що при важкій формі діабету це відбувається 
набагато швидше.

● Пацієнту з ЦД слід усвідомити свої несвідомі потреби, 
фрустрації, і піти на компроміси, які мають бути погоджені з його 
віком і соціальним середовищем. Тоді він буде діяти і 
харчуватися як нормальна людина, не шкодячи собі і оточенню. 



  

Дієта з великою кількістю насичених жирів викликає зміни у певних генах щурів-
самців. Вчені проаналізували метилювання маси генів і доводять, що всюди були 
зміни.Через покоління передається ефект, що дідусь переїдав жири. Виникали 
проблеми з бета-клітинами в обох статей. Стаття про ефект 1 сперматозона, про 
епігенетичний механізм програмування патології метаболічного синдрому і ЦД2 і 
про те, що неправильне харчування батька також впливає на хвороби дітей.  



  

“We used an animal model of paternal inheritance 
to investigate the role of high-fat diet on the 
epigenetic reprogramming of gametes”

Here we provide 
evidence that high-fat 
diet reprograms the 
epigenome of rat sperm 
cells. We demonstrate 
that high fat diet alters 
the expression of the 
miRNA let-7c in the 
sperm of FO rats and 
their F1 offspring.

 



  



  

Рекомендуємо



  

Дякую за увагу
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