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 Актуальність роботи: З кожним роком відсоток хворих на цукровий 

діабет прогресивно зростає і за останніми даними, вже досягає глобальних 

масштабів. Враховуючи те, що захворювання потребує пожиттєвої терапії, а 

більшість хворих не завжди дотримується всіх відповідних правил лікування, це 

призводить до розвитку декомпенсованого стану та виникнення ускладнень. 

Саме зростання кількості хворих з декомпенсованим станом та частоти розвитку 

ускладнень визначає актуальність нашої роботи та потребує визначення впливу 

рівня глікозильованого гемоглобіну на розвиток ускладнень цукрового діабету 

(ЦД), а саме  діабетичної нефропатії (ДН). 

  Мета роботи: Визначити вплив тривалості захворювання та рівня 

глікозильованого гемоглобіну на розвиток ускладнень цукрового діабету, а саме  

діабетичної нефропатії . 

Матеріали та методи: Для спостереження було взято 53 пацієнта хворих 

на ЦД, з яких 37 (69,8%) хворих на ЦД тип 2  та 16 (30,2%) хворих на ЦД тип 1. 

До уваги бралися такі показники: тип ЦД, тривалість захворювання, рівень 

глікозильованого гемоглобіну, рівень альбумінурії, швидкість клубочкової 

фільтрації. В плазмі крові досліджувався рівень глікозильованого гемоглобіну 

(HbA1c), була проведена проба Реберга, для встановлення необхідного нам 

показника – швидкість клубочкової фільтрації, визначався рівень альбумінурії 

при дослідженні аналізу сечі. Відповідно даних  клініко-лабораторних 

досліджень визначали наявність ДН. 

  Результати: Нами виявлено, що порушення фільтраційної здатності нирок 

з розвитком гіперфільтрації при ЦД тип 1 відбувалося при значенні  HbA1c – 6,6-



6,9%, а поглиблення стадії ДН з розвитком гіпофільтрації при 10,0-10,9%. При 

ЦД тип 2 спостерігали: гіперфільтрація розвивається при HbA1c 8,0-8,9%, 

гіпофільтрація при 9,0-9,9%. . При ЦД тип 1  мікроальбумінурія розвивалася при 

рівні HbA1c 9,0-9,9%, на відміну від ЦД тип 2, при якому найбільший відсоток 

хворих, що мають мікроальбумінурію були виявлені при значенні HbA1c – 8,0-

8,9%. Мікроальбумінурія при ЦД 1 та 2 типу розвивається при однакових 

показниках тривалості захворювання. Але порушення фільтраційної здатності 

нирок  залежить від тривалості захворювання. Хворі на ЦД тип 1 мають перші 

прояви порушення фільтрації, а саме гіперфільтрацію, вже при тривалості 

захворювання 6-10 років, а гіпофільтрація розвивається при тривалості 

захворювання більше ніж 20 років. У пацієнтів з ЦД тип 2 гіперфільтрація 

проявляється при тривалості захворювання в межах 11-15 років, а гіпофільтрація 

при захворюванні протягом 16-20 років  

 Висновки: Розвиток ускладнень у хворих на ЦД тип 2 відбувається , при 

тривалішому перебігу захворювання  та при більш вищих показниках HbA1c, але 

має стрімкіший перехід від однієї стадії ДН до іншої, порівняно з діабетом 1 

типу, де порушення функції нирок відбуваються раніше і при більш низьких 

показниках HbA1c, але при цьому відмічається триваліший  період зміни стадій 

ДН. 


