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Діабетична автономна нейропатія: 
основні аспекти патогенезу, діагностики 

та оптимізація ведення пацієнтів
За оцінками Міжнародної федерації діабету, у 2017 році цукровий діабет (ЦД) був 
діагностований у 451 млн людей в усьому світі. Крім цього, очікується, що до 2045 р. ця цифра 
зросте до 693 млн. Проблему загострює ще й той факт, що діагноз ЦД офіційно встановлений 
лише приблизно в половини фактично хворих. Отже, усі ці люди не отримують належного 
лікування, що призводить до швидкого прогресування захворювання та розвитку тяжких, 
загрозливих для життя ускладнень і смерті [1]. Одним із таких ускладнень, яке чи не найбільше 
впливає на якість життя пацієнтів і при цьому недостатньо добре діагностується та лікується, 
є діабетична автономна нейропатія (ДАН). Найчастіше це захворювання проявляється 
симптомами з боку серцево-судинної системи та шлунково-кишкового тракту [2].

Патогенез
В основі розвитку ДАН лежить ураження перифе-

ричної і вегетативної нервової системи гіпергліке-
мією. Цей процес зумовлений складним мультифак-
торіальним механізмом руйнування клітин нервової 
тканини та їх відростків, який включає декілька 
складових:

1. Поліольний шлях.
При його активації внутрішньоклітинна глю-

коза перетворюється на сорбітол, що енергоза-
лежним шляхом обмежує активність ферменту 

альдозоредуктази, через нікотинамідаденін-
динуклеотид фосфат [3]. Усе це може призвести 
до осмотичного пошкодження та зменшення актив-
ності Na+/K+ -ATФ-ази [4]. Ці процеси спричиняють 
підвищення рівня внутрішньоклітинного оксидатив-
ного стресу [5].

2. Гексозамінний шлях.
При цьому фруктоза-6-фосфат перетворюється 

на глюкозамін-6-фосфат, що обмежує активність 
ферменту глютамін фруктози-6-фосфат-амідотран-
сферази.

3. Утворення активних форм кисню.
Реактивні форми кисню (РФК) відіграють важ-

ливу роль у розвитку серцево- судинних захворювань 
через надмірне утворення оксидантів, зниження біо-
доступності оксиду азоту та антиоксидантних проце-
сів у  судинному руслі та нирках [6].

4. Активація діацилгліцерольного 
та асоційованого з протеїнкіназою-С шляхів.

Активація поліольного шляху та зниження актив-
ності Na+/K+ -ATФ-ази запускає діацилгліцерольний 
та асоційований із протеїнкіназою-С шляхи. Остан-
ній збільшує активність цитозольної фосфоліпази А
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і провокує продукцію прозапальних медіаторів, 
таких як простагландин Е

2
, який інгібує клітинну 

(Na+/K+) АТФ-азу [7].

5. Утворенння кінцевих продуктів гліколізу.
Гіперглікемія зумовлює утворення кінцевих про-

дуктів гліколізу, представлених глікозильованими 
сполуками білків та ліпідів, що призводить до зни-
ження окислювально-відновлювальних процесів 
у нейронах [8].

Сукупність цих біохімічних шляхів, у поєднанні 
з активацією системи комплементу, утворює кумуля-
тивний каскад, який ініціює та підтримує запальний 
процес у нейронах, що й спостерігається при ДАН [9].

Класифікація
Вегетативні порушення, спричинені ДАН, поділя-

ють на органоспецифічні та системні. У межах цих груп 
можна виділити різноманітні клінічні форми ДАН, які 
представлені в таблиці 1 [10].

Як було зазначено, найпоширенішими проявами 
ДАН є симптоми з боку  серцево-судинної системи 
та шлунково- кишкового тракту.

Серцево-судинна автономна нейропатія 
(ССАН)

У низці масштабних контрольованих клінічних 
досліджень було підтверджено, що наявність ССАН 
достовірно підвищує рівень смертності в пацієнтів 
із ЦД. Так, згідно з результатами одного з останніх ме-
тааналізів середній рівень смертності пацієнтів із ЦД 
за 5,5 року становить 5%, але цей показник зростав 
до 27% у пацієнтів з ознаками ССАН [12].

Основні прояви ССАН [11]:
1. Тахікардія в спокої та непереносимість фізичного 
навантаження.

Рання маніфестація ССАН проявляється саме 
цими симптомами. Клінічно значимим є те, що в за-
значеній категорії пацієнтів відсутня звична реакція 
ЧСС на фізичне навантаження, наприклад глибоке 
дихання або проба Вальсальви.
2. Ортостатична гіпотензія.

Зниження систолічного артеріального тиску 
(САТ) до 20 мм рт. ст. або діастолічного АТ (ДАТ) 
до 10 мм рт. ст. через 3 хв після зміни горизонталь-
ного положення тіла на вертикальне визначається 
як ортостатична гіпотензія. Указаний симптом до-
стовірно підвищує 10-річний ризик смерті в пацієнтів 
із ЦД. Ортостатична гіпотензія може ускладнюватися:

•  утратою добової варіабельності АТ, що супро-
воджується нічною артеріальною гіпертензією;

•  посиленням щоденної варіабельності симптомів 
при використанні інсуліну, який провокує гіпо-
тензію у пацієнтів з/без ЦД;

• постпрандіальною гіпотензією.
3. Постуральна тахікардія.
4. Безбольова ішемія міокарда.

У дослідженні DIAD аденозиновий стрес-тест із радіо-
нуклідною оцінкою перфузії міокарда виявив ішемію 
у 22% хворих на ЦД без клінічних проявів cтенокардії.

Діагноз ССАН можна встановити за допомогою про-
стих і доволі інформативних тестів [10], представле-
них у таблиці 2. Принципово, що жоден із цих тестів 
не дає можливості достовірно діагностувати автономну 
серцево-судинну нейропатію, їх потрібно оцінювати 
в комплексі.

Таблиця 1. Клінічні прояви різних форм ДАН

Форма ДАН Клінічні прояви

Серцево-судинна нейропатія

•  Синусова тахікардія в спокої без синусової аритмії (фіксована ЧСС, монотонна тахікардія).
• Погана переносимість фізичних навантажень.
• Безбольова ішемія міокарда (безбольовий інфаркт).
• Ортостатична гіпотонія.
• Раптова зупинка серця (вегетативна денервація), раптова смерть

Респіраторна нейропатія
• Апное уві сні.
• Порушення реакції бронхів на холодне повітря.
• Порушення кашльового рефлексу

Судомоторна нейропатія 
(порушення роботи потових 
залоз)

• Гіпергідроз або ангідроз (дифузний, локальний – кінцівок, обличчя).
• Нічна пітливість, не пов’язана з гіпоглікемією.
• Порушення терморегуляції (непереносимість спеки).
• Смаковий гіпергідроз (реакція на певні продукти)

Урогенітальна нейропатія

•  Діабетична цистопатія (атонія сечового міхура, гіпо- або гіперрефлексія детрузора).
• Еректильна дисфункція.
• Порушення еякуляції (ретроградна з безпліддям).
• Диспареунія, сухість слизової піхви

Шлунково-кишкова нейропатія

• Дискінезія стравоходу.
• Порушення моторики шлунку (гастропарез, пілороспазм).
• Порушення моторики кишечника (діарея, закреп).
•  Діабетична холецистопатія (атонія, гіпомоторна дискінезія жовчного міхура).
• Аноректальна дисфункція (нетримання калу)

Нейропатія мозкового шару 
наднирників

• Зникнення передвісників гіпоглікемії

Порушення реакції зіниць

• Зменшення діаметру зіниці.
• Зниження або зникнення спонтанних осциляцій зіниці.
• Сповільнення реакції зіниці на світло.
• Порушення сутінкового зору

Порушення симпатичної 
іннервації

• Симпаталгія

Примітка: ЧСС –  частота серцевих скорочень.

Таблиця 2. Тести для визначення діагнозу ССАН

Тип дослідження Показники

Циркадний індекс 

(відношення середньої денної та нічної 

ЧСС; норма – 1,24-1,44)

Визначають на основі даних добового моніторингу ЕКГ за Холтером. 
Оцінюють: середньодобові параметри ЧСС; середні значення денної і нічної ЧСС; 
вираховують різницю між денними та нічними значеннями інтервалу R-R

Ортостатична проба
(норма відхилення рівнів: САТ -15 
до 0 мм рт. ст.; ДАТ -5 до 5 мм рт. ст.; 
ЧСС 0-20 уд./хв)

Вимірюють пульс і АТ після перебування пацієнта в горизонтальному положенні протягом 
10 хв, через 3 хв – у вертикальному положенні. Вираховують різницю між показниками

Тест «глибокого дихання»
в якому визначають КСА:
(норма 1,2)

Хворий має глибоко дихати (6 вдихів/хв) під час безперервного моніторингу ЧСС.
Вимірюють найдовший інтервал R-R під час видоху (R-Rвид)
і найкоротший інтервал R-R під час вдиху (R-Rвд). Вираховують середню по 6 циклах КСА: 
КСА= R-Rвид / R-Rвд

Проба Вальсальви 

(норма 1,4)

Хворий через трубку з мундштуком нагнітає в манометрі тиск 40 мм рт. ст. протягом 15 с, 
у цей час у хворого вимірюють ЧСС. Процедуру повторюють тричі. При цьому треба 
слідкувати, щоби тиск нагнітався легенями, а не ротом. Вимірюють найкоротший інтервал 
R-R у період напруження (R-Rнапр) і найдовший інтервал R-R під час вдиху (R-Rвідп):
коефіцієнт Вальсальви = R-Rвідп / R-Rнапр

Примітки: КСА- коєфіцієнт синусової аритмії; ЕКГ –  електрокардіографія.
Продовження на стор. 8.
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Шлунково-кишкова нейропатія (ШКН)
Показники поширеності ШКН у пацієнтів із ЦД широко 

варіюють в різних дослідженнях і залежать від тривалості, 

тяжкості та ступеня контролю ЦД. У різноманітних популя-

ційних дослідженнях поширеність гастропарезу в пацієнтів 

із ЦД варіювала від 1 до 5%, а діареї –  від 8 до 12% [13].

ШКН проявляється симптомами [13]:

1. Гастроезофагеальної рефлюксної хвороби (ГЕРХ).

Симптоми не відрізняються від класичного перебігу 

ГЕРХ та включають печію, регургітацію і, у деяких ви-

падках, кашель.

2. Гастропарезу.

Основні скарги:

• нудота;

• блювання;

• відчуття швидкого насичення їжею;

• метеоризм;

• і/або біль в епігастрії.

3. Діабетичної діареї (рідше –  стеатореї).

Основні складові патогенезу діареї в пацієнтів із ЦД:

•  посилена моторика тонкого кишечника;

• надмірний ріст бактерій;

•  порушення моторики товстого кишечника;

•  аноректальна дисфункція –  знижений ректальний 

сенсорний поріг, слабкий внутрішній анальний 

сфінктер;

• підвищена кишкова секреція;

•  екзокринна недостатність підшлункової залози.

У пацієнтів із діабетичною ентеропатією діарея безбо-

лісна, водяниста, частіше виникає вночі та може супро-

воджуватися нетриманням калу.

Діагностичні тести [13] представлені в таблиці 3.

Лікування ДАН
Основна мета лікування –  уповільнення прогресування 

симптомів та покращання якості життя пацієнтів. Загаль-

ні рекомендації включають [11]:

1. Контроль рівня глікемії.

2. Відмову від куріння.

3. Контроль рівня АТ.

4. Лікування дисліпідемії.

Медикаментозна терапія, з одного боку, має впливати 

на основні ланки патогенезу захворювання, а з іншого –  

зменшувати його клінічні прояви.

Оскільки вагому роль у патогенезі ДАН відіграє окси-

дативний стрес, повністю виправданим є призначення 

пацієнтам антиоксидантів. Добре відомим препаратом 

цієї групи, ефективність та безпека якого продемонстро-

вані в низці контрольованих клінічних досліджень, є 

тіоктова (α-ліпоєва) кислота (АЛК). АЛК знищує вільні 

радикали, посилює активність нативних антиоксидан-

тів, захищає дистальні нерви від перекисного окислення 

ліпідів та підвищує активність каталази та супероксид-

дисмутази –  усе це сприяє нормалізації порушеного 

ендоневрального кровотоку й швидкості нервової про-

відності, що обґрунтовує доцільність застосування АЛК 

у лікуванні хворих на ДАН [14].

Ефективність і безпека
Позитивний вплив AЛК на моторику товстого кишеч-

ника та внутрішньо кишковий транзит у хворих на ЦД 

був показаний на доклінічній моделі [17].

В одному рандомізованому плацебо- контрольованому 

подвійному сліпому багатоцентровому дослідженні паці-

єнти були випадковим чином розподілені на 2 групи. Пер-

ша група отримувала AЛК у пероральній дозі 600 мг/добу 

протягом перших 12 тиж, а потім 1200 мг/добу протягом 

наступних 12 тижнів. Друга група отримувала плацебо про-

тягом 24 тижнів. ССАН оцінювали шляхом вимірювання 

варіабельності серцевого ритму (ВСР). Початкові показни-

ки ВСР були порівнюваними в обох групах. Після 24-тиж-

невого періоду дослідники виявили позитивну тенденцію 

в деяких параметрах ВСР у групі, що приймала АЛК. Стан-

дартні відхилення інтервалів R-R у положенні стоячи збіль-

шилися на 1,87 мс у групі AЛК і зменшилися на -3,97 мс 

у групі плацебо (р=0,06). Спектральна потужність низь-

кочастотного діапазону в положенні стоячи збільшилася 

на 15,77 мс2 у групі AЛК, у групі плацебо –  зменшилася 

на -15,04 мс2 (р=0,08). Коефіцієнт спектральної потужності 

низькочастотного діапазону у вертикальному положенні 

в групі AЛК збільшився на 0,35, у групі плацебо –  знизився 

на -0,42 (р=0,06). Не було відмінностей між двома групами 

щодо частоти побічних реакцій [15].

Аналогічні результати отримали Ziegler та спі-

вавт. у рандомізованому подвійному сліпому 

плацебо-контрольованому багатоцентровому дослідженні 

за участю пацієнтів із ССАН, які не отримували інсулін. 

Випадковим чином вони були розподілені на 2 групи, одна 

з яких отримувала AЛК, а інша –  плацебо. Оцінка показ-

ників ВСР через 4 тиж показала, що AЛК добре перено-

силася хворими та покращила симптоматику ССАН [16].

Позитивний вплив AЛК на моторику товстого кишеч-

ника та внутрішньокишковий транзит у хворих на ЦД 

було продемонстровано на доклінічній моделі [17].

AЛК німецької якості є активною діючою речовиною 

препарату  Берлітіон®, представлений на фармацевтичному 

ринку компанією «Берлін-Хемі/А.Менаріні ГмбХ Укра-

їна».  Берлітіон® випускається у вигляді двох лікарських 

форм: концентрати 300 ОД та 600 ОД для розчину інфузій 

та капсули. Ін’єкційні форми особливо зручні в умовах 

стаціонару, вони нівелюють можливі фармакокінетичні 

взаємодії з іншими препаратами, які застосовують хво-

рі на ЦД перорально, наприклад цукрознижувальними. 

Капсули  Берлітіон® 600 мають желатинову оболонку, не 

містять лактозу (на відміну від інших АЛК на ринку Укра-

їни) та забезпечують безперервність лікування та належ-

ний комплаєнс в амбулаторних пацієнтів, які завершили 

лікування в стаціонарі. Таким чином, висока ефективність 

та безпека цього лікарського засобу, підтверджені результа-

тами клінічних досліджень та довготривалим успішним за-

стосуванням в умовах реальної клінічної практики, робить 

Берлітіон® оптимальним препаратом для комплексного 

лікування проявів діабетичної автономної нейропатії.
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Підготувала Ганна Кирпач

Діабетична автономна нейропатія: 
основні аспекти патогенезу, діагностики 

та оптимізація ведення пацієнтів

Таблиця 3. Тести для визначення діагнозу ШКН 
залежно від клінічних симптомів

Переважаючі 
симптоми

Дослідження

ГЕРХ

У більшості випадків діагноз встановлюється 
клінічно.
За наявності «тривожних симптомів» 
проводиться фіброгастродуоденоскопія.
За неефективності інгібіторів протонової помпи 
застосовують добовий моніторинг рН

Гастропарез Сцинтіографія евакуації шлункового вмісту

Діабетична 
діарея

Проводять ґрунтовну диференціальну 
діагностику з іншими причинами діареї:
•  сорбіт у складі спеціалізованих продуктів 

для хворих на діабет;
• метформін;
• акарбоза;
• непереносимість лактози;
•  зовнішньосекреторна недостатність 

підшлункової залози;
• целіакія

Продовження. Початок на стор. 3.
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Представництво
«Берлін-Хемі/А.Менаріні Україна ГмбХ»

Адреса: м. Київ, вул. Березняківська, 29,
тел.: (044) 494-3388, факс: (044) 494-3389

Інформація про рецептурний лікарський засіб, для розміщення у спеціальних виданнях, призначених 
для професійної діяльності спеціалістів в галузі охорони здоров я. 
Скорочені інструкції для медичного застосування препаратів БЕРЛІТІОН® 300 ОД, БЕРЛІТІОН® 600 ОД, БЕРЛІТІОН® 600 
КАПСУЛИ 1-3. Склад: діюча речовина: 1 ампула по 12 мл концентрату для розчину для інфузій містять етилендіамінової 
солі тіоктової кислоти 388 мг, що відповідає 300 мг тіоктової кислоти; 1 ампула (24 мл) концентрату для розчину для 
інфузій містить етилендіамінової солі тіоктової кислоти 755 мг, що відповідає 600 мг тіоктової кислоти; 1 капсула 
препарату Берлітіон® 300 капсули містить 300 мг тіоктової кислоти; 1 капсула препарату Берлітіон® 600 капсули містить 
600 мг тіоктової кислоти. Фармакотерапевтична група. Засоби, що впливають на систему травлення та метаболічні 
процеси. Код АТС A16A X01. Показання. Парестезії при діабетичній полінейропатії. Протипоказання. Підвищена 
чутливість до діючої речовини або до будь-якої з допоміжних речовин лікарського засобу в анамнезі. Побічні реакції. 
Повний перелік побічних реакцій знаходяться в інструкціях для медичного застосування препаратів Берлітіон®. 
Категорія відпуску. За рецептом. Виробники. Глінікер Вег 125, 12489, Берлін, Німеччина. Повна інформація про 
лікарський засіб знаходиться в інструкціях для медичного застосування БЕРЛІТІОН® 300 ОД від 09.08.2017 № 921 РП 
№ UA/6426/01/01, БЕРЛІТІОН® 600 ОД від 26.04.2018 № 803 РП № UA/6426/01/02, БЕРЛІТІОН® 600 КАПСУЛИ від 11.05.2018 
№ 908 РП № UA/6426/02/02.

1. Інструкція для медичного застосування препарату БЕРЛІТІОН® 300 ОД.
2. Інструкція для медичного застосування препарату БЕРЛІТІОН® 600 ОД.
3. Інтрукція для медичного застосування препарату Берлітіон® 600 КАПСУЛИ.
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• Лікування парестезій при 
діабетичній полінейропатії 1-3

• Широкій вибір доз та форм 1-3

• Вироблено в Німеччині 1-3


