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I. ПЛАН   ЗАНЯТТЯ. 

 

№ Розділи Час у хвилинах 

1. Опанування навичками аналізувати дані 

лабораторних методів дослідження ( 

глікемічний профіль, НbА1с) 

45 

2.  План обстеження хворих на цукровий діабет та 

оцінка лабораторних показників 

45 

3. Виписування рецептів на основні 

цукрознижувальні препарати 

45 

 

 

Тривалість 

заняття 

МЕТА 

3 г Підвищення рівня знань з питань аналізування даних лабораторних 

методів дослідження у хворих на цукровий діабет   

 

 

 

 

 



II. ЗМІСТ ЗАНЯТТЯ  

При проведенні глікемічного профілю визначають глюкозу крові кожні 3 години на 

протязі однієї доби (6.00., 9.00., 12.00. та т.п.) для подальшої корекції терапії цукрового діабету. 

Підвищенню глікемії можуть сприяти: дієта, багата жирами, прийом глюкокортикоїдних 

препаратів, естрогену, контрацептивів, сечогінних (групи дихлотіазида), адреналіну, морфію, 

дилантина, нікотинової кислоти. Разом з цим гіперглікемія виявляється при гіпокаліемії, 

акромегалії, хворобі Іценко-Кушинга, глюкостеромі, альдостеромі, феохромоцитомі, 

глюкагономі, соматостатиномі, дифузному токсичному зобі, пухлинах головного мозку, 

гарячкових захворюваннях, хронічній недостатності печінки і нирок. 

Зниження глікемії може спостерігатися при тривалому голодуванні, захворюваннях, 

обумовлених гіперінсулінізмом і алкоголізмом. 

Глікозильований гемоглобін. Метод дозволяє виявити транзиторну гіперглікемію 

шляхом визначення глікозильованих білків. Встановлено, що гемоглобін А у здорових людей 

містить малу фракцію гемоглобіну А1с, до складу якого входить глюкоза. Відсотковий вміст 

глікозильованого гемоглобіну (НbА1с) становить 4-6% від загальної кількості гемоглобіну. При 

цукровому діабеті процес приєднання глюкози до молекули гемоглобіну активується, що 

супроводжується збільшенням фракції НbА1с. Виявлені також і малі фракції гемоглобіну А1а і 

А1b, які мають здатність зв'язуватися з глюкозою. У хворих на цукровий діабет сумарний вміст 

НbА1с крові перевищує 9-10%. 

 

Терапевтична мета при ЦД типу 1 (Еurореаn Diabetes Policy Group) 

1.Показники вуглеводного обміну (можливі відхилення) 

Показники Адекватний рівень 

 

Неадекватний 

рівень 

НвА1с, % (норма 4,0-6,0) 6,0 - 7,5 >7,5 

Контроль 

глюкози в крові 

ммоль/л 

Натще/перед їжею 5,1 - 6,5 >7,5 

Через 2 год. після їжі 7,6 - 9,0 >9,0 

Перед сном 6,0 - 7,5 >7,5 

Вночі 3,6 - 6,0 >7,0 

 

Терапевтична мета при цукровому діабеті типу 2 (запобігання ризику розвитку мікро- та 

макросудинних ускладнень) 

Показники вуглеводного обміну (Еurореаn Diabetes Роlісу Grоuр, 1998-1999) 

Показники Низький ризик 

ангіопатії (цільові 

значення)  

Ризик 

макроангіопатії 

Ризик 

мікроангіопа

тії 

НвА1с, %                    ≤6,5 >6,5 >7,5 

Глікемія, 

ммоль/л  

(капілярна 

кров)  

Натще (перед 

їжею) 

≤5,5 >5,5 >6,0 

Через 2 год. 

після їжі 

<7,5 ≥7,5 > 9,0 

 

Цукрознижуючі пероральні препарати. 

 

Препарати сульфонілсечовини 

На цей час 60% хворих на цукровий діабет приймають пероральні цукрознижуючі засоби. 

На ранніх стадіях цукровий діабет 2 типу без виражених ускладнень захворювання 

ефективність таблетованих препаратів не поступається інсулінотерапії. 

Показання до призначення препаратів сульфонілсечовини 

Цукровий діабет 2 типу за наявності таких умов: 



1) вік хворого перевищує 35 років; 

2) нормальна або надмірна вага пацієнта; 

3) неможливість досягти компенсації діабету лише дієтотерапією; 

4) тривалість захворювання не перевищує 15 років; 

5) відсутність в анамнезі інсулінотерапії або вживання інсуліну в дозі > 40 ОД/добу; 

6) Цукровий діабет 2 типу у огрядних хворих із неефективністю або наявністю 

протипоказань до лікування бігуанідами; 

7) неефективність інсулінотерапії без схильності до кетоацидозу, якщо доза інсуліну не 

перевищує 40 ОД/добу - монотерапія препаратами сульфонілсечовини  або комбіноване 

лікування препаратами сульфонілсечовини  та інсуліном. 

Побічні явища при лікуванні препаратами сульфонілсечовини  

Спостерігаються у 5% хворих. Ураження шкіри - алергія,  свербіння шкіри, кропив'янка, 

набряк Квінке, еритема, макулопапілярні або кіроподібні висипання, фоточутливість, пізня  

порфірія шкіри. Рідко розвивається ексфоліативний синдром Лайелла. Алергічні реакції можуть 

зникати після прийому антигістамінних засобів. При важких реакціях проводять лікування 

глюкокортикоїдами, при неефективності терапії препарат відміняють. 

Токсичний вплив на кістковий мозок призводить до порушення кровотворення, 

формуються гематологічні порушення - лейкопенія, тромбоцитопенія, гранулоцитопенія, 

агранулоцитоз, гіпохромна анемія, гемолітична анемія, апластична анемія, панцитопенія. 

Ураження шлунково-кишкового тракту супроводжується нудотаю, відчуттям повноти в 

епігастрії, печія, блювота, анорексія, диспепсія, болі в епігастрії, пронос. Диспепсичні явища 

можуть бути усунені розподілом добової дози на кілька прийомів, вживанням препаратів під 

час їжі. 

Токсичний вплив на печінку може супроводжуватися порушенням функції печінки, 

холестатичною жовтяницею (гепатична порфірія). Необхідний контроль раз на місяць 

печінкових проб. 

Можливий токсичний вплив на нирки. 

Ендокринні порушення - синдром невідповідної секреції антидіуретичного гормону. 

Підвищення секреції антидіуретичного гормону призводить до затримки рідини в організмі, 

гіпонатріемії розведення, можлива сонливість, зрідка - кома. Синдром може розвинутися при 

лікуванні хлорпропамідом, толбутамідом. 

Неврологічні зміни - головний біль, запаморочення, сонливість. 

Антабусний ефект (непереносимість алкоголю) спостерігається у 30% хворих, що 

приймають хлорпропамід. Через 15-30 хвилин після вживання алкоголю з'являється тахікардія, 

головний біль, почервоніння обличчя і верхньої половини тулуба, підвищення  температури 

шкіри в цій області. Причиною непереносимості алкоголю є порушення перетворення алкоголю 

в ацетальдегід. 

Гіпоглікемічні стани можуть розвинутися при безконтрольному використанні препаратів, 

перевищенні дози. Найчастіше гіпоглікемії з'являються у перші 2 тижні від початку терапії. 

Гіпоглікемії протікають атипово - не супроводжуються пітливістю, нагадують симптоматику 

порушення мозкового кровообігу, можуть розвиватися знову і після відміни препаратів. 

Розвитку гіпоглікемій сприяє: 

1) передозування препарату; 

2) невчасна їжа; 

3) велике фізичне навантаження; 

4) прийом алкоголю; 

5) одночасний прийом лікарських засобів, що потенціюють дію препаратів 

сульфонілсечовини або самостійно викликають гіпоглікемію - ацетилсаліцилової кислоти, 

бутадіона, антикоагулянтів, фенілбутазона, ПАСК, сульфафенозолона; 

6) порушення функції печінки і нирок із уповільненням кліренсу препаратів, їх 

кумуляцією; 



7) індивідуальна гіперчутливість. 

Побічні явища можуть усуватися при зниженні дози, заміні іншим препаратом, іноді 

вимагають відміни препарату. 

Резистентність до препаратів сульфонілсечовини - відсутність чутливості до препаратів, 

проявляється відсутністю цукрознижуючої дії оптимальних доз. 

Первинна сульфоніламідорезистентність - відсутність цукрознижуючої дії препарату при 

первинному призначенні через 2 тижні регулярного прийому. Розвивається у 20% хворих, 

причина неясна. При первинній сульфоніламідорезистентності рекомендується підвищення 

дози або комбінована терапія з 2-3 препаратів сульфонілсечовини або бігуанідів. 

Вторинна "пізня" сульфоніламідорезистентність розвивається поступово, після певного 

періоду їх ефективного використання (як правило, через 5 років). Вторинна резистентність 

розвивається у 25-40% хворих, що лікувалися препаратами сульфонілсечовини. 

Протипоказання до призначення препаратів сульфонілсечовини  

Абсолютні протипоказання: 

1) Цукровий діабет 1 типу; 

2) діабет вагітних. 

При цукровому діабеті 2 типу протипоказане первинне призначення або продовження 

лікування препаратами сульфонілсечовини при наявності наступних станів: 

1) прекома або кома - кетоацидотична, гіперосмолярна, гіперлактацидемічна, 

гіпоглікемічна; 

2) коматозні стани іншої етіології - уремічна, печінкова, гостре порушення мозкового 

кровообігу; 

3) кетоацидоз або схильності до нього, наявність в анамнезі кетозу; 

4) ниркова або печінкова недостатність; 

5) діабетична нефропатія IV-V стадії (окрім гліквідона); 

6) необхідність хірургічного втручання, травма - хворий переводиться на інсулін або 

поєднане лікування препаратами  сульфонілсечовини та інсуліном; 

7) трофічні виразки, гангрена; 

8) важкі інфекційні захворювання; 

9) гострий інфаркт міокарду; 

10) виражені порушення функції щитоподібної залози, наднирників; 

11) вагітність, пологи, лактація; 

12) захворювання крові та інші стани з лейкопенією, тромбоцитопенією, анемією; 

13) висока гіперглікемія натщесерце і глюкозурія при дотриманні дієти. 

Препарати сульфонілсечовини застосовують із обережністю за наявності: 

1) неважких інфекційних захворювань; 

2) хронічних порушеннях мозкового кровообігу; 

3) хронічних порушеннях мозкової діяльності; 

4) хронічних порушеннях коронарного кровообігу; 

5) зловживанні алкоголем. 

Правила раціонального застосування препаратів сульфонілсечовини 

1. Призначаються за суворими показаннями - при цукровому діабеті 2 типу, що не 

коригується однією дієтотерапією. 

2. Лікування препаратами сульфонілсечовини починають з мінімальної дози, поступово 

збільшуючи дозування до достатнього. Про чутливість або резистентність хворого до 

препаратів слід вирішувати через 2 тижні після початку прийому. 

3. Лікування повинне проводитися під контролем глікемічного профілю і глюкозурії. 

4. Максимальна доза препаратів сульфонілсечовини - 3-4 таблетки за 2 прийоми. 

Подальше підвищення дози не призводить до підвищення цукрознижуючого ефекту, але різко 

збільшує ризик побічних дій. 



5. Препарати сульфонілсечовини можна застосовувати не лише перед їжею, але й під час 

їжі до зменшення диспепсичних явищ. Їжа не знижує їх ефективність. 

6. Після отримання достатнього цукрознижуючого ефекту дозу препаратів знижують до 

мінімально ефективної постійної підтримуючої дози. 

7. При недостатній ефективності препарату (первинній резистентності) доцільно 

призначення комбінації з 2-3 препаратів сульфонілсечовини. Бажане включення до 

лікувального комплексу гліклазида (діамікрона, предіана, діабетона), що крім цукрознижуючої 

дії має ще й  ангіопротекторний ефект. 

8. За відсутності ефекту від монотерапії препаратами сульфонілсечовини або їх комбінації 

доцільно до лікування додати бігуаніди, при неефективності комбінації вдаються до 

монотерапії інсуліном. 

9. Необхідно враховувати взаємодію препаратів сульфонілсечовини з іншими лікарськими 

засобами. 

Сульфаніламіди другої генерації 

Препарати сульфонілсечовини II покоління (генерації) використовуються в клінічній 

практиці з 60-х років, на цей час є найбільш вживаними пероральними цукрознижуючими 

препаратами. 

Глюренорм (гліквідон, беглікор) Таблетки 30 мг. Починають лікування з 1/2 таблетки до 

сніданку, при необхідності поступово збільшують дозу, додаючи по 1/2 таблетки на добу. 

Найчастіше добова доза становить 1,5-2 таблетки. Допустиме підвищення добової дози до 4 

таблеток. 

Гліпізид (мінідіаб) Таблетки 5 мг.  

Гліклазид (предіан, діамікрон, діабетон) Таблетки 80 мг Препарат ефективніший при 

первинному призначенні хворим, що раніше не приймали пероральних цукрознижуючих 

препаратів. Призначення гліклазида хворим, що раніше приймали інші цукрознижуючі 

препарати, часто виявляється неефективним. 

Глібенкламід (манініл, еуглюкон, даоніл, глібурид). Таблетки 1 мг, 1,25 мг, 2,5 мг, 3,5 мг, 5 

мг. Ефективний при первинній або вторинній резистентності до препаратів I-ї генерації. 

Глібонурид (глютрил). Таблетки 12,5 мг і 25 мг. Ефективний 8-12 годин. Спочатку 

призначають по 12,5 мг 1-2 рази на день перед сніданком і вечерею. Якщо добова доза не 

перевищує 50 мг, приймають за один прийом перед сніданком. При відсутності ефекту дозу 

поступово збільшують до 75 мг на день. Після досягнення достатнього цукрознижуючого 

ефекту дозу знижують до  підтримуючої - 12,5-50 мг на день. 

 

Rp.: Gliclazidi 80 mg 

D.t.d.N30 in tab. 

S.: По 1 таб. за 30 хв. до або під час прийому їжі 

 

Бігуаніди 

Ефективні у 5-10% хворих на цукровий діабет, відіграють допоміжну роль в лікуванні 

цукрового діабету. 

Показання до призначення бігуанідів 

1. Цукровий діабет 2 типу середньої тяжкості з ожирінням при стабільному перебігу без 

схильності до кетоацидозу. 

2. Легкий цукровий діабет у хворих з ожирінням і гіперліпідемією, якщо дієта не 

спричиняє нормалізацію ваги і ліпідного обміну. 

3. Первинна або вторинна сульфаніламідорезистентність. 



4. Лабільний перебіг цукрового діабету 1 типу без кетоацидозу - комбінована терапія 

інсуліном і бігуанідами з сульфаніламідами. 

5. Алергія до інсуліну або сульфаніламідів. 

6. Інсулінорезистентність, особливо у хворих із надмірною вагою - застосовується інсулін 

у поєднанні з бігуанідами. 

7. Цукровий діабет при акромегалії. 

8. Цукровий діабет 1 типу із стабільним перебігом без схильності до кето ацидозу при 

відсутності вираженого дефіциту інсуліну. 

Побічні явища при лікуванні бігуанідами 

1. Алергічні  реакції на шкірі (рідко). 

2. Металевий присмак у роті. 

3. Нудота, блювота, біль у животі, пронос. Диспепсичні явища знижуються при зниженні 

дози препарату, іноді при відміні препарату на кілька днів, після чого продовжують прийом у 

менших дозах. 

4. Кетонемія внаслідок активації ліполіза - необхідний контроль сечі на ацетон 1 раз на 

тиждень. При ацетонурії вираженої гіперглікемії може не бути. У такому разі бігуаніди 

відміняють, в раціоні збільшують кількість вуглеводів, на декілька днів призначають 

інсулінотерапію. Іноді достатньо лише відмінити бігуаніди. 

5. Лактатацидоз внаслідок активації анаеробного гліколізу і підвищення продукції 

молочної кислоти в умовах гіпоксії. Накопичення молочної кислоти і зміщення рН в кислу 

сторону посилює тканинну гіпоксію. Розвиток молочнокислого ацидозу - найбільш тяжке 

ускладнення терапії бігуанідами, спричинене посиленням анаеробного гліколізу. 

Протипоказання до призначення бігуанідів 

1. Цукровий діабет 1 типу із схильністю до кетоацидозу. 

2. Виражений декомпенсований цукровий діабет, кетоацидоз, коматозні і прекоматозні 

стани. 

3. Гострі інфекції і загострення хронічних інфекційно-запальних захворювань будь-якої 

локалізації. 

4. Гострі хірургічні захворювання, оперативні втручання. 

5. Гострі, хронічні захворювання печінки з функціональними порушеннями - гострі та 

хронічні гепатити, при діабетичному гепатозі без функціональних порушень бігуаніди можуть 

застосовуватися. 

6. Захворювання нирок із зниженням клубочкової фільтрації. 

7. Серцево-легенева недостатність і хронічні захворювання, що спричинили їх, з 

хронічною тканинною гіпоксією. 

8. Виражений атеросклероз. 

9. Стани із гострою гіпоксією - колапс, шок. 

10. Вагітність, пологи, лактація. 

11. Гострий і хронічний алкоголізм. 

12. Старечий вік. 

13. Прийом препаратів, що пригнічують відновлювально-окислювальні процеси - 

барбітуратів, саліцилатів, антигістамінних, а також антикоагулянтів, циметидина. 

14. Діабетичні ангіопатії з можливим розвитком запальних процесів, гангреною кінцівок. 

15. Діабетичні нейропатії, автономні нейропатії з порушенням метаболізму вітаміну В12. 

16. Наявність в анамнезі лактацидозу. 

Правила застосування бігуанідів 

1. Перед призначенням контролюють співвідношення молочної кислоти і піровиноградної 

кислоти - МК : ПВК = 10 : 1. 

2. Побічні явища краще переносяться, коли приймають препарати під час їжі. 



3. Режим підбору оптимальних доз: від максимальної до оптимальної або від мінімальної 

до оптимальної. 

4. Кратність прийому - 3 рази на день при ефективності протягом 6-8 годин, або 2 рази на 

день при ефективності 10-12 годин. 

5. Доцільно поєднувати бігуаніди з дипромонієм - препаратом, що підвищує активність 

піруватдекарбоксилази для профілактики лактатацидозу. 

Група диметилбігуанідів 

Метформін (глюкофаг, диформін, гліформін). Таблетки 250 мг, 500 мг. Приймають 2 рази 

на добу, ефективний 10-12 годин. Лікування починають з 1 таблетки під час сніданку і вечері, 

надалі дозу підвищують до 500-750 мг 2-3 рази на день. Повний ефект розвивається через 14 

днів. Після досягнення бажаного ефекту доза може бути знижена до 250-500 мг 2-3 рази на 

день.  

Метформін-ретард. Таблетки 850 мг. Ефективний 10-12 годин. Приймають по 1 таблетці 

1-2 рази на день. 

 

Rp.: Metformini 500 mg 

D.t.d.N30 in tab. 

S.: По 1 таб. 2 раза на день під час їжі 

 

 

Препарати, що уповільнюють всмоктування вуглеводів 

Акарбоза - таблетки 50 мг і 100 мг. Початкова доза - 150 мг, підтримуюча доза - 300 мг, 

максимальна добова доза - 600 мг. Приймають 3 рази на день безпосередньо перед основною 

їжею, обов'язково не розжовуючи, з невеликою кількістю рідини. Кожні 6 місяців контролюють 

активність печінкових ферментів. 

Акарбоза не впливає на секрецію інсуліну, при монотерапії не викликає гіпоглікемічні 

стани. Потреба в інсуліні у хворих на цукровий діабет 1 типу на  фоні систематичного прийому 

акарбози знижується. 

Rp.: Acarbosi 50 mg 

D.t.d.N30 in tab. 

S.: По 1 таб. 3 раза на день перед прийомом їжі 

 

Гуар Гум - гранули по 5 г в кожному пакетику. Початкова добова доза - 7,5 г. Початкова 

разова доза - 2,5 г. Підтримуюча добова доза - 15 г. Максимальна добова доза - 30 г. Приймають 

3 рази на день під час їжі з великою кількістю рідини, не менше 200 мл. 

Побічні явища: діарея, метеоризм, болі в животі. Вираженість небажаних явищ 

знижується, якщо в перший тиждень лікування призначають 1/2 середньої дози. 

Показання: 

1. Цукровий діабет 1 типу і цукровий діабет 2 типу в поєднанні з ожирінням. 

2. Алергія або непереносність інсуліну, препаратів сульфонілсечовини або бігуанідів. 

3. Інсулінорезістентність. 

4. Гіперхолестеринемія. 

Протипоказання: 

1. Стеноз стравоходу. 

2. Вагітність, лактація. 

3. Хронічні захворювання кишечника з порушення всмоктування, зокрема діабетичний 

гастропарез і діарея. 

 



Крім традиційних груп цукрознижуючих пероральних засобів, у даний час застосовують 

такі групи, як: 

- засоби, що потенцируюють секрецію інсуліну – GLP-1 (глюкагоноподібний пептид-1) і 

ЖІП – глюкозозалежний інсулінотропний пептид; антагонисти альфа-рецепторів, 

похідні імідазолу, мідаглізол та МК-912; карбоксимідаліди – речовина морфоліно (BTS-

67582) та сульфонілгідантоїн (М-16209); 

- інсулін-міметичні речовини: сілі ванадія – ванадат і ванаділ; діоксифреноліцин, вітамін 

К, спермін, діамид, пероксиди; окадаїнова кислота і форбол ефіри, гліоксилати та 

окилати; 

-  препарати, що посилюють метаболізм глюкози незалежно від інсуліну: цинк, 

марганець, магній, селен, ртуть, хром; 

- речовини- потенціатори дії інсуліну (посилюють чутливість до інсуліну): глітазони – 

циглітазон, дарглітазон, троглітазон, енглітазон; фрагменти СТГ людини; інгібітори 

контрінсулярніх гормонів – аналоги глюкагону, сульфонамидо-бензамид, аналоги 

соматостатину. 

 

Показання до призначення інсуліну хворим на цукровий діабет 2 типу: 

1) стійка декомпенсація вуглеводного обміну, незважаючи на суворе дотримання дієти і 

максимальну дозу пероральних цукрознижуючих препаратів; 

2) важке інтеркурентне захворювання; 

3) значне хірургічне втручання; 

4) гіперосмолярна кома; 

5) важкі хронічні ускладнення цукрового діабету: нейропатія з вираженим больовим 

синдромом, проліферативна ретинопатія, нефропатія з ХНН, виразково-некротичні процеси, 

важкі запальні процеси; 

6) поява ознак інсулінодефіцитності у хворого на цукровий діабет 2 типу.  

 

Інсулінотерапія 

Показання до інсулінотерапії: 

1. Цукровий діабет 1 типу. 

2. Цукровий діабет 2 типу при: 

1) неефективності дієтотерапії і лікування таблетованими цукрознижуючими 

препаратами; 

2) резистентності до пероральних цукрознижуючих препаратів; 

3) значної декомпенсації цукрового діабету 2 типу - кетоацидозі, прекоматозному стані; 

4) за наявності чинників ризику декомпенсації - стресі, гнійних інфекціях, травмах, 

операціях на порожнинах або великих оперативних втручаннях, важких інтеркурентних 

захворюваннях; 

5) під час вагітності та пологів. 

3. Цукровий діабет 2 типу або симптоматичний з важкими ускладненнями: 

1) діабетична нефропатія IV-V стадії або ниркова недостатність; 

2) тривало існуючі запальні процеси в будь-яких органах; 

3) важкі нейропатії з вираженим больовим синдромом; 

4) важкі ураження нижніх кінцівок з трофічними виразками, некробіозом; 

5) важкі дистрофічні ураження шкіри або фурункульоз, карбункули; 

6) туберкульоз; 

7) значне виснаження хворого. 

 

Класифікація препаратів інсуліну 

1. По тривалість дії: 

короткої дії (нейтральний, розчинний); 

середньої тривалості (проміжний); 



тривалої дії; 

змішані (двофазні). 

2. По методу отримання: 

гетерогенні ( з підшлункової залози свиней, великої рогатої  худоби); 

гомогенні (людські - напівсинтетичні, біосинтетичні). 

3. По складності складу: 

монопікові; 

монокомпонентні. 

4. По ступеню очищення: 

високоочищені (НР); 

неочищені (К). 

Визначення добової потреби в інсуліні 

1. Розрахунок добової дози інсуліну по ідеальній масі тіла (якщо реальна маса тіла не 

відрізняється від ідеальної більше ніж на 20%). 

Ідеальна вага (кг) х Питома потреба в інсуліні  (ОД/кг) = Добова доза інсуліну (ОД) 

Питома потреба в інсуліні залежить від стажу захворювання, стану компенсації 

вуглеводного обміну, інших умов. 

Питома потреба в інсуліні становить: 

- вперше виявлений діабет - 0,5-1 ОД/кг; 

- компенсований діабет, після компенсації метаболічних порушень  - 0,4 ОД/кг; 

- тривала інсулінотерапія при незадовільній компенсації - 0,7 ОД/кг; 

- діабетичний стаж два роки і більше - 0,7-0,9 ОД/кг; 

- кетоацидоз, приєднання інфекційно-запальних захворювань - 1 ОД/кг; 

- 1-20 тиждень вагітності - 0,6 ОД/кг. 

Якщо хворий отримує при відсутності кетоацидозу більше 0,9 ОД/кг/добу, це можна 

розцінити як передозування, добову дозу необхідно знизити на 20-25%. 

2. Розрахунок дози інсуліну по глікемії (метод П.Форша). 

- (Глікемія (ммоль/л) - 8,25 (ммоль/л) ) : 0,28 = Доза інсуліну (ОД) 

- (Глікемія (ммоль/л) - 8,3 (ммоль/л) ) : 0,3 = Доза інсуліну (ОД) 

- (Глікемія (мг%) - 150 (мг%)) : 5 = Доза інсуліну (ОД) 

3. Розрахунок дози  короткого інсуліну по кількості вуглеводів у їжі. 

Методику можна застосувати при режимі 3-4 ін'єкцій короткого інсуліну на протязі дня. 

Найбільш адекватною є методика ситуативного дозування інсуліну короткої дії залежно від 

кількості вуглеводів у порції їжі, прийнятій безпосередньо перед цією ін'єкцію, що дозволяє 

уникнути надмірної посталіментарної  гіперглікемії. 

Етапи розрахунку: 

1) Визначення загальної добової енергетичної цінності раціону в ккал. 

2) Визначення добової кількості вуглеводів у раціоні в хлібних одиницях. 

3) Розподіл вуглеводів у хлібних одиницях між прийомами їжі. 

4) Розрахунок необхідної разової дози короткого інсуліну, адекватної кількості спожитих 

ХО : 

перед сніданком - на 1 ХО необхідно 2 ОД інсуліну; 

перед обідом - на 1 ХО необхідно 1,5 ОД інсуліну; 

перед вечерею - на 1 ХО необхідно 1,2 ОД інсуліну. 

Коефіцієнт розрахунку дози знижується від сніданку до вечері, оскільки відбувається 

сумація цукрознижуючого ефекту раніше введених доз короткого інсуліну. 

Загальні правила інсулінотерапії 

 Доза простого інсуліну в одній ін'єкції не повинна перевищувати 12 ОД. 

 Сумарна доза комбінованої ін'єкції не повинна перевищувати 70-80 ОД. 

 Співвідношення денної і нічної дози інсуліну повинне наближатися до 2 : 1. 



 Денну дозу інсуліну можна змінювати не більше ніж на 4 ОД/добу. 

 Одномоментно добова доза інсуліну не повинна збільшуватися або зменшуватися більше 

ніж на 6-8 ОД. 

 Дозу інсуліну коригують по рівню цукру в крові та сечі. Необхідне урахування 

індивідуальної реакції хворого на конкретний препарат інсуліну. 

Потреба в інсуліні залежить від режиму і калоража їжі, рівня фізичної активності. 

Інсулінотерапія, дієта і фізична активність повинні відповідати один одному. Необхідна сувора 

відповідність, адекватність і скоординованість інсулінотерапії (дози і режиму введення 

інсуліну) з калоражем і режимом їжі та рівнем фізичної активності. При зміні одного чинника 

повинні змінюватися й інші. 

Вибір оптимального режиму інсулінотерапії (розподіл інсуліну протягом доби) 

А. Режим 2-о разового введення інсуліну, схема «2+2». 

1. Вранці перед сніданком 2. Увечері перед вечерею 

А. Інсулін короткої дії С. Інсулін короткої дії 

Б. Інсулін середньої тривалості дії Д. Інсулін середньої тривалості дії 

Доза інсуліну визначається за «правилом третин» 

Сумарна ранкова доза=1/3 сумарної добової дози. А+Б=1/3 (А+Б+С+Д) 

Доза короткого інсуліну вранці=1/3 сумарної ранкової дози. А=1/3 (А+Б) 

Доза короткого інсуліну ввечері=1/3 сумарної вечірньої дози. С=1/3 (С+Д) 

Режим харчування при інсулінотерапії по схемі «2+2» 

Сніданок 30% ЗДК Обід-1 - 10% ЗДК Вечеря 20% ЗДК 

2-й сніданок 15% ЗДК  Обід-2 - 10% ЗДК Перед сном 5% ЗДК 

Обід-3 - 10% ЗДК 

 

Б. Режим 3-и разового введення інсуліну, схема «3+2». 

1. Вранці перед сніданком 2. Вдень перед обідом 3. Увечері перед вечерею 

А. Інсулін короткої дії С. Інсулін короткої дії Д. Інсулін короткої дії 

Б. Інсулін середньої тривалості  Е. Інсулін середньої тривалості 

Режим харчування при інсулінотерапії по схемі «3+2» 

Сніданок 25% ЗДК Обід 30% ЗДК Вечеря 20% ЗДК 

2-ої сніданок 10% ЗДК Ланч 10% ЗДК Перед сном 5% ЗДК 

 

В. Режим 4-и разового введення інсуліну, схема «4+1». 

1. Вранці перед 

сніданком 

2. Вдень перед 

обідом 

3. Вдень перед 

ланчем 

4. Увечері перед вечерею 

А. Інсулін ко-

роткої дії 

Б. Інсулін ко-

роткої дії 

В. Інсулін ко-

роткої дії 

С. Інсулін короткої дії 

Д. Інсулін середньої тривалості 

 

Режим харчування при інсулінотерапії по схемі «4+1» 

Сніданок 25% ЗДК Обід 30% ЗДК Вечеря 20% ЗДК 

 Ланч 10% ЗДК Перед сном 5% ЗДК 

 

Додаткова інсулінотерапія. 

Додаткова інсулінотерапія проводиться у хворих на  цукровий діабет 2 типу, які мають 

показання для призначення інсуліну. У більшості випадків є часткова  інсулінодефіцитність у 

певні проміжки часу (або після їжі, або вночі внаслідок неконтрольованого глюконеогенезу), 

тому добова потреба в екзогенному інсуліні невелика.  

Передусім слід з'ясувати індивідуальний графік відносної  інсулінової недостатності.  

Якщо має місце недостатність післяхарчового утворення інсуліну, що супроводжується 

вираженими гіперглікеміями після основних прийомів їжі, слід проводити додаткову 



інсулінотерапію мінімальними дозами короткого інсуліну (2-4-6 ОД) перед основними 

прийомами їжі.  

Якщо є дефіцитність нічного інсулінового фону, що супроводжується вираженими 

стійкими нічними та ранковими гіперглікеміями, слід невеликі дози пролонгованого інсуліну 

вводити перед сном (6-10 ОД) для пригнічення печінкового глюконеогенезу вночі.  

 

Препарати інсуліну короткої, середньої і пролонгованої дії 

Препарати інсуліну фірми «Ново-Нордікс» (Данія) 

Назва Форма 

випуску 

Концентрація Початок дії Тривалість дії 

Актрапід HM флакон 10 мл 40 ЕД/1 мл 15-20 хвилин 6-7 годин 

Протафан HM флакон 10 мл 40 ЕД/1 мл 30-45 хвилин 12-16 годин 

Актрафан HM флакон 10 мл 40 ЕД/1 мл 30-45 хвилин 12-16 годин 

Монотард HM флакон 10 мл 40 ЕД/1 мл 45-60 хвилин 10-14 годин 

Ультратард HM флакон 10 мл 40 ЕД/1 мл 6-8 годин 28 годин 

Препарати інсуліну фірми «Lilly» (США) 

Назва Форма 

випуску 

Концентрація Початок дії Тривалість дії 

Хумулін Регуляр флакон 10 мл 100 ЕД/1 мл 30 хвилин 5-7 годин 

Хумулін НПХ флакон 10 мл 100 ЕД/1 мл 1 година 18-20 годин 

Хумулін Л флакон 10 мл 100 ЕД/1 мл 2-2,5 годин до 24 годин 

Препарати інсуліну ЗАТ «Індар» (Україна) 

Назва Форма 

випуску 

Концентрація Початок дії Тривалість дії 

Хумодар Р флакон 10 мл 40 ОД/1 мл 30 хвилин 5-7 годин 

Хумодар Р 100 флакон 10 мл 100 ОД/1 мл 30 хвилин 5-7 годин 

Моно дар флакон 10 мл 40 ОД/1 мл 30 хвилин 5-7 годин 

Моно дар Р флакон 10 мл 40 ОД/1 мл 30 хвилин 5-7 годин 

Хумодар Б флакон 10 мл 40 ОД/1 мл 1 годину 12-20 годин 

Хумодар Б 100 флакон 10 мл 100 ОД/1 мл 1 годину 12-20 годин 

Монодар Б флакон 10 мл 40 ОД/1 мл 1 годину 12-20 годин 

Монодар-Лонг флакон 10 мл 40 ОД/1 мл 1 – 1,5 годину 24 годин 

Монодар-

Ультралог 

флакон 10 мл 40 ОД/1 мл 8-10 годин 30-36 годин 

Генно-інженерні препарати інсуліну ВАТИ «Фармак» (Україна) 

Назва Форма 

випуску 

Концентрація Початок дії Тривалість дії 

Фармасулін Н флакон 10 мл 40 ОД/1 мл 30 хвилин 5-7 годин 

Фармасулін HNP флакон 10 мл 40 ОД/1 мл 1 годину 18-20 годин 

Фрмасулін HL флакон 10 мл 40 ОД/1 мл 2,5 годин 24 години 

Фрмасулін Н 30/70 флакон 10 мл 40 ОД/1 мл 30 хвилин 14-15 годин 

Препарати інсуліну комбіновані фірми «Ely Lilly» (США) 

Назва Форма 

випуску 

Концентрація Початок дії Тривалість дії 

Хумулін М2 (20/80) флакон 10 мл 100 ОД/1 мл 30-60 хвил. 14-16 годин 

Хумулін М3 (30/70) флакон 10 мл 100 ОД/1 мл 30-60 хвил. 14-16 годин 

Препарати інсуліну комбіновані ЗАТ «Індар» (Україна) 

Назва Форма 

випуску 

Концентрація Початок дії Тривалість дії 

Монодар К 15 флакон 10 мл 40 ОД/1 мл 30-45 хвилин 14-18 годин 

Монодар К 30 флакон 10 мл 40 ОД/1 мл 30-45 хвилин 12-16 годин 



Монодар К 50 флакон 10 мл 40 ОД/1 мл 30 хвилин 6-10 годин 

Хумодар К 15 флакон 10 мл 40 ОД/1 мл 30-40 хвилин 14-18 годин 

Хумодар К 25 флакон 10 мл 40 ОД/1 мл 30-40 хвилин 12-16 годин 

Хумодар К 25-100 флакон 10 мл 100 ОД/1 мл 30-40 хвилин 12-16 годин 

Хумодар К 50 флакон 10 мл 40 ОД/1 мл 30 хвилин 6-10 годин 

Шприци-ручки для введення інсуліну 

Назва Фірма  Картридж Концентрація Ціна 1  

B-D-Pen Eli Lilly, USA 1,5 мл 100 ОД/1 мл 1 ОД 

B-D-Pen Mini Eli Lilly, USA 1,5 мл 100 ОД/1 мл 0,5 ОД 

Novo Pen 3 Novo Nordisk 3 мл 100 ОД/1 мл 1 ОД 

Novo Pen 3 Demi Novo Nordisk 3 мл 100 ОД/1 мл 0,5 ОД 

Novo Pen 3 PenMait Novo Nordisk 3 мл 100 ОД/1 мл 1 ОД 

Opti Pen Aventis, 

Німеччина 

3 мл 100 ОД/1 мл 1 ОД 

Autopen Індар, Україна 3 мл 100 ОД/1 мл 1 ОД 

Картриджні форми препаратів інсуліну фірми «Ново-Норм» (Данія) 

Назва Форма випуску Концентрація Початок дії Час дії 

Актрапід НМ Пенфілл Картридж 3 мл 100 ОД/1 мл 15-20 мін 6-7 час. 

Протафан НМ Пефілл Картридж 3 мл 100 ОД/1 мл 30-45 мін 12-16 час. 

Мікстард 10 НМ Пенфілл Картридж 3 мл 100 ОД/1 мл 15-20 хвилин 6-7 годин 

Мікстард 20 НМ Пенфілл Картридж 3 мл 100 ОД/1 мл 15-20 хвилин 6-7 годин 

Мікстард 30 НМ Пенфілл Картридж 3 мл 100 ОД/1 мл 15-20 хвилин 6-7 годин 

Мікстард 40 НМ Пенфілл Картридж 3 мл 100 ОД/1 мл 15-20 хвилин 6-7 годин 

Мікстард 50 НМ Пенфілл Картридж 3 мл 100 ОД/1 мл 30-45 хвилин 12-16 год. 

Картриджні форми препаратів інсуліну ЗАТ «Індар» (Україна) 

Назва Форма випуску Концентрація Початок дії Час дії 

Хумодар Р 100 Картридж 3 мл 100 ОД/1 мл 30-45 хвил. 1-8 год. 

Хумодар Б 100 Картридж 3 мл 100 ОД/1 мл 1 годину 1-18 год. 

Хумодар К 25-100 Картридж 3 мл 100 ОД/1 мл 30 хвил. 1-16 год. 

 

Rp.: Actrapidi 10 ml (a 40 ED-1ml)  
D.t.d. N1 in fl. 
S. п/ш 10ED (0,25мл) 4 рази на день п/с, п/о,п/п, п/в. 

 

Rp.: Protafani 10 ml (a 40 ED-1ml)  
D.t.d. N1 in fl. 
S. п/ш 16 ED (0,4 мл) 1 рази на день п/в. 

 

IІІ. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ. 

1. Дати визначення та характеристику ГТТ, глікемічному та глюкозурічному профілю, С-

пептиду, НвА1с. 

2. Скласти план лабораторного обстеження хворих на цукровий діабет 1 та 2 типів. 

3. Оцінити лабораторні показники хворих на цукровий діабет. 

4. Перелікувати критерії компенсації хворих на цукровий діабет 1 та 2 типів. 

5. Виписати рецепт на цукровозніжуючий  препарату хворому на ЦД 2 типу. 

6. Виписати рецепт на інсулін. 

 

 

 

 



ІV. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

Матеріали, що необхідні для самопідготовки 

Базова 

1. Ендокринологія: підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів /[П.М. 

Боднар, Г.П. Михальчишин, Ю.І. Комісаренко та ін.]; за ред. Проф. П.М. Боднара. – Вид.3, 

переробл. Та допов. – Вінниця: Нова книга, 2013. – 480 с.: іл. 

2. Пєрєдєрий В.Г., Ткач С.М. Основи внутрішньої  медицини. Том 1. «Ендокринологія. 

Гастроентерологія. Пульмонологія. Гематологія» (укр. та рос. мовами).  

3. Стандарти діагностики  та лікування ендокринних захворювань /за ред.. член-кор. НАН 

та АМН України. Проф. М.Д. Тронько // Довідник «VADEMECUM info ДОКТОР 

Ендокринолог» .- К.: ТОВ «ГІРА «Здоров´я України», 2005.-3012 с. – (Серія «Бібліотека 

України»). 

4. Уніфікований клінічний протокол первинної та вторинної (спеціалізованої) медичної 

допомоги «Цукровий діабет 2 типу», від 21.12.2012  

5. Уніфікований клінічний протокол первинної, екстреної, вторинної (спеціалізованої) та 

третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги (УКПМД) «Цукровий діабет 1 типу у 

молодих людей та дорослих», 2014 

6. Эндокринология. Национальное руководство. Краткое издание / под ред. И. И. Дедова, Г. 

А. Мельниченко. — М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. — 752 с. 

7. Эндокринология: Руководство для врачей. Под ред. Потемкина В.В. - М.:МИА. - 2013 - 

776 с.  

 
Інформаційні ресурси 

 
сайт кафедри внутрішньої медицини № 3 ХНМУ http://www. vnmed3.kharkiv.ua/, встановлене 

інформаційно-освітнє середовище Moodle  на піддомен сайта http://distance-training. 

vnmed3.kharkiv.ua 

 

 

 

 Методична вказівка складена: асистентом М.О. Олійник  

                                                                          

Методична вказівка переглянута і затверджена на засіданні кафедри: 

_____________________________________________________  

З доповненнями (змінами) _______________________________________  

 

 

 

 

 

 

Завідувач кафедри                                                                                        Л.В. Журавльова 
 


