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Харків 2018  

I. ПЛАН ЗАНЯТТЯ  

№ Розділи Час у 

хвилинах 

1. Основні лабораторні методи дослідження, при 

цукровому діабеті, методика проведення та 

інтерпретація отриманих результатів 

45 

2.  Додаткові методи обстеження хворих на цукровий 

діабет та оцінка лабораторних показників 

30 

3. Критерії компенсації хворих на цукровий діабет 45 

 Тривалість заняття 120  

 

    ІІ. МЕТА ЗАНЯТТЯ  

Підвищення рівня знань з питань аналізування даних лабораторних методів 

дослідження у хворих на цукровий діабет. 

ІIІ. ЗМІСТ ЗАНЯТТЯ 

Цукровий діабет (ЦД) — це група метаболічних (обмінних) захворювань, що 

характеризуються хронічною гіперглікемією внаслідок порушень секреції інсуліну, 

дії інсуліну або обох цих чинників. Хронічна гіперглікемія при ЦД супроводжується 

ураженням, дисфункцією і недостатністю різних органів, особливо очей, нирок, 

нервів, серця і кровеносних судин.  

1. Основні лабораторні методи дослідження, при цукровому діабеті, методика 

проведення та інтерпретація отриманих результатів. 

1. 1. Принципи визначення глікемії та діагностики порушень вуглеводного 

обміну.  

Виділяють наступні показники глікемії: 

Глікемія натще – рівень глюкози крові вранці після попереднього 

голодування протягом не менше 8 годин та не більше 14 годин. 

Нормальні показники глікемії становлять 3,33 - 5,55 ммоль/л (60-100 мг%) при 

визначенні за методами  Сомоджі-Нельсона, ортотолуїдиновий, глюкозооксидазний 

та 4,44 - 6,66 ммоль/л (80 - 120 мг%), при визначенні за методами Хагедорна-

Ієнсена, Кріцеліуса, Фолін-Ву та інш. 

Випадкове значення  глікемії – рівень глюкози крові в будь-який час доби 

незалежно від часу прийому їжі. 

Постпрандіальна глікемія – рівень глюкози крові після прийому їжі (через 2 

години). 

ПГТТ (або ГТГ) - пероральний глюкозотолерантний тест проводиться в разі 

сумнівних значень глікемії для уточнення діагнозу. 

 Правила проведення глюкозотолерантного тесту (ГТТ): ГТТ слід проводити 

вранці на тлі не менш ніж 3-денного необмеженого харчування (> 150 г вуглеводів 

на добу) та звичайної фізичної активності. Тесту повинно передувати нічне 

голодування протягом 8-14 годин. Після забору крові натще випробовуваний 

повинен не більше ніж за 5 хв випити 75 г безводної глюкози або 82,5 г моногідрату 
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глюкози, розчинених в 250-300 мл води. Для дітей навантаження становить 1,75 г 

безводної глюкози (або 1,925 г моногідрату глюкози) на кг маси тіла, але не більше 

75 г (82,5 г). Через 2 години здійснюється повторний забір крові. 

 Протипоказання для проведення ПГТТ: 

- на тлі гострого захворювання; 

- під час прийому препаратів, що підвищують рівень глікемії (глюкокортикоїди, 

тиреоїдні гормони, тіазиди, бета-адреноблокатори та ін.). 

 Показання до проведення ПГТТ: 

- сумнівні результати вимірювання глюкози натще; 

- випадково виявлена глюкозурія;  

- випадково виявлена гіперглікемія> 5,6 ммоль / л, але <11,1 ммольл;  

- клінічні ознаки цукрового діабету при нормальному рівні глюкози крові. 

NB! Якщо діагноз цукрового діабету не викликає сумніву, тест не проводиться! 

 Групи ризику  щодо проведення ГТТ:  

- близькі родичі хворих на цукровий діабет; 

-  особи з надмірною масою тіла або ожирінням; 

-  жінки з гестаційним діабетом в анамнезі; 

-  жінки, в анамнезі яких мали місце викидні, передчасні пологи, 

мертвонародження, народження плода> 4,5 кг або народження дітей з вадами 

розвитку; 

-  особи, що народилися з масою тіла  > 4,5 кг; 

- особи з артеріальною гіпертензією (АТ > 140/90 мм рт.с.); 

- особи старше 45 років;  

- особи з виявленою дисліпідемією (ХС-ЛПВЩ <0,91 ммоль/л; тригліцериди                      

> 2,8 ммоль/л), гіперурикемією, подагрою, атеросклерозом); 

- особи з епізодичною гіперглікемією і глюкозурією, які виявляються під час 

стресових ситуацій (операцій, травм, інфекцій і т.д.), а також зі спонтанними 

гіпоглікемії.  

 

Діагностичні критерії ЦД та інших порушень вуглеводного обміну 

(ВООЗ, 1999) 

 

Діагноз 

 

Визначення глюкози в 

крові 

 

Концентрація глюкози, ммоль/л 

Цільна кров Плазма 

Венозна Капілярна Венозна 

Норма Натще >3,3 та <5,5 >3,3 та <5,5 >4,0 та <6,1 
Через 2 год. після ГТТ <6,7 <7,8 <7,8 

Цукровий  

діабет 

Натще >6,1 >6,1 >7,0 

Через 2 год. після ГТТ або 

випадкове визначення 

глікемії в будь-який час 

доби незалежно від 

прийому їжі 

 >10,0 >11,1 >11,1 

Порушена Натще <6,1 <6,1 <7,0 
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толерантність 

 до глюкози 

 

 

Через 2 год. після ГТТ >6,7  та <10,0 >7,8 та <11,1 >7,8 та <11,1 

Порушена 

глікемія 

натще 

Натще >5,6 та <6,1 >5,6  та <6,1 >6,1 та <7,0 

Через 2 год. (якщо 

визначається) 

<6,7 <7,8 <7,8 

 

На практиці рівень глікемії  визначають в цільній капілярній або венозній 

крові, а також у відповідних зразках плазми. 

 NB! Нормативні межі коливань концентрації глюкози значимо 

відрізняються в залежності від виду досліджуваного зразка крові, що може 

стати причиною діагностичних помилок.  

У цільній крові концентрація глюкози нижче порівняно з плазмою. Причина 

цієї невідповідності – менший вміст води в цільній крові (на одиницю об'єму). 

Неводна складова цільної крові (16%) представлена, головним чином, білками, а 

також ліпідно-білковими комплексами плазми (4%) та форменими елементами 

(12%). У плазмі крові кількість неводного середовища становить лише 7%. Таким 

чином, концентрація води в цільній крові, в середньому, дорівнює 84%; в плазмі – 

93%. Глюкоза в крові знаходиться виключно у вигляді водного розчину, так як 

розподіляється тільки у водному середовищі. Тому значення концентрації глюкози 

при розрахунку на обсяг цільної крові та на обсяг плазми (у одного і того ж 

пацієнта) будуть відрізнятися в 1,11 рази (93/84 = 1,11). Визначення глюкози 

безпосередньо в плазмі крові найбільш переважно, тому що не залежить від 

гематокриту та відображає дійсний стан вуглеводного обміну. Перерахунок 

концентрації глюкози в цільній крові в величину, еквівалентну її концентрації в 

плазмі, здійснюється шляхом помноження значення першої на коефіцієнт 1,11, що 

відповідає співвідношенню концентрацій води в цих двох типах зразків. У новій 

редакції діагностичних критеріїв цукрового діабету ВООЗ з розділів нормальних 

і патологічних значень глікемії виключено відомості про рівень глюкози в 

цільній крові. Для визначення рівня глюкози не допускається використання 

сироватки крові, внаслідок неконтрольованого зниження концентрації глюкози в 

процесі утворення згустку та подальшого зберігання. 

У венозній і капілярній крові натще рівні глюкози приблизно однакові, але 

після їжі глікемія в капілярної крові вище. При цьому значення глюкози в 

артеріальній крові приблизно на 7% вище, ніж у венозній. 

1.2. Показники стану вуглеводного обміну. 

Глікемічний профіль – 6 або 8-кратне визначення глюкози в крові протягом 

доби. Рівень глікемії визначається за допомогою стаціонарної лабораторної 

апаратури та  портативних засобів – глюкометрів. На сьогодні для безперервного 

протягом певного періоду контролю рівня глікемії застосовується система 

тривалого моніторингу глюкози (CGMS, continuous glucose monitoring system), 

яка дозволяє  виявити коливання показників цукру крові з проведенням 

достовірної оцінки пре- і постпрандіальних показників глікемії, тривалості 

нормо-, гіпер- і гіпоглікемічних періодів у структурі цілодобового глікемічного 

профілю. 
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Глікозильований гемоглобін (HbA1с) – біохімічний показник крові, що 

відображає середній вміст цукру в крові за тривалий період (до трьох місяців), на 

відміну від вимірювання глюкози крові, яке дає уявлення про рівень глюкози 

крові тільки на момент дослідження. HbA1с відображає відсоток гемоглобіну 

крові, необоротно з'єднаний з молекулами глюкози. Відсотковий вміст 

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

гемоглобіну. Підвищення рівня глюкози крові при цукровому діабеті значно 

прискорює цю реакцію, що призводить до підвищення рівня HbA1с в крові. Час 

життя еритроцитів, які містять гемоглобін, становить в середньому 120-125 діб. 

Саме тому HbA1с – показник стану вуглеводного обміну впродовж приблизно 

трьох місяців. У хворих на цукровий діабет сумарний вміст НbА1с крові 

перевищує 9-10%.  

Визначення глюкозурії. Поява глюкози в сечі чітко асоційоване з 

нирковим порогом, який є індивідуальним у кожного пацієнта; але в середньому  

становить близько – 10 ммоль/л.  

Дослідження сечі на кетонові тіла (бета-оксимасляну та ацетооцтову 

кислоти, ацетон). У нормі кетонові тіла визначаються в сечі і крові в малих 

концентраціях (<0,5 ммоль/л у крові). Збільшення їх відбувається  пропорційно 

зростанню глікемії та дефіциту інсуліну. В результаті  абсолютної інсулінової 

недостатності відбувається збільшення продукції кетонів з тригліцеридів і 

одночасне зниження утилізації їх в печінці. Наявність кетонурії – показник 

декомпенсації цукрового діабету. 

1.3.  Показники інсулінопродукуючої функції β-клітин підшлункової 

залози. 

Визначення С-пептиду. С-пептид – це білок, що відщеплюється від 

молекули проінсуліну в процесі синтезу інсуліну. Тобто, кількість 

циркулюючого у крові С-пептиду еквівалентна кількості інсуліну, що 

продукується β-клітинами підшлункової залози хворого. Дослідження С-пептиду 

проводять зазвичай для диференціальної діагностики цукрового діабету  1- і 2 

типів. При цукровому діабеті 1 типу концентрація С-пептиду в крові низька або 

він відсутній взагалі, при цукровому діабеті 2 типу рівень цього білка може 

тривалий час залишатися в межах нормальних значень або навіть бути 

підвищеним (гіперінсулінемія).  

Дослідження імунореактивного інсуліну (ІРІ). У певних випадках метод 

визначення імунореактивного інсуліну (ІРІ) можна використовувати для оцінки 

інсулінопродукуючої функції β-клітин підшлункової залози тільки у хворих, які 

не отримують інсулінотерапію. Визначення ІРІ використовується також для 

оцінки ступеня інсулінорезистентності й функціональної активності бета-клітин 

за індексами різних математичних моделей.  

1.4. Маркери аутоімунної деструкції  β-клітин підшлункової залози. 

Однією з головних причин порушення функції β-клітин при цукровому 

діабеті 1 типу є їх ураження в результаті аутоімунного процесу. Основними 

антитілами, що приводять до загибелі β-клітини підшлункової залози є: 

аутоантитіла до інсуліну (IAA), глутаматдекарбоксилази (GADA), 

тирозинфосфатазаподібного білка (IA-2A), транспортера цинку – 

аутоантитіла до ZnT8, до острівцевих клітин (ICA) та інші. Зазначені 
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аутоантитіла виявляються в крові у 85-90% пацієнтів на цукровий діабет 1 типу. 

Їх наявність в периферійній крові свідчить про розвиток аутоімунного інсуліту 

та підтверджує діагноз 1 типу цукрового діабету. 

1.5. Встановлення інсулінорезистентності.   

Під інсулінорезистентністю розуміють первинне селективне та специфічне 

порушення біологічної дії інсуліну, що супроводжується зниженням споживання 

глюкози тканинами (м’язовою, жировою, печінковою) та призводить до 

компенсаторної гіперінсулінемії. Найчастіше інсулінорезистетність 

розраховують за допомогою індексу HOMA-IR, використовуючи формулу:  

НОМА-IR = інсулін сиворотки натще (мкЕД/мл) Х глюкемія плазми натще 

(ммоль/л) /22,5.  

   При показнику HOMA-IR > 2,7 констатують наявність інсулінорезистентності. 

1.6. Альбумінурія.  

Під терміном «альбумінурія» мається на увазі збільшення екскреції 

альбуміну з сечею, що перевищує 30 мг на добу. Альбумінурія, в свою чергу, 

підрозділяється на: мікроальбумінурію (30-300 мг/добу) та макроальбумінурію 

або протеїнурію (понад 300 мг/добу).  

Наявність у хворого на цукровий діабет мікроальбумінурії є раннім 

маркером діабетичної нефропатії та високого кардіоваскулярного ризику. 

2. Додаткові методи обстеження хворих на цукровий діабет та оцінка 

лабораторних показників. 

2.1. Обов’язкове обстеження хворого на цукровий діабет  повинно також 

включати: 

- загальноклінічний аналіз крові; 

- загальноклінічний аналіз сечі;  

- ліпідограму з визначенням загального холестерину, тригліцеридів, 

холестерину ліпопротеїдів високої щільності, холестерину ліпопротеїдів дуже 

низької щільності, холестерину ліпопротеїдів низької щільності, коефіцієнт 

атерогенності; 

- коагулограму; 

- печінкові показники, а саме аланінамінотрансферазу (АлАТ) та 

аспартатамінотрансферазу (АсАТ); 

- функціональні ниркові проби (сечовина крові та сечі, креатинін крові та 

сечі,  швидкість клубочкової фільтрації та інші).  

2.2. Серед інструментальних методів в обстеженні хворого на 

цукровий діабет обов'язкове призначення: 

- електрокардіографії (ЕКГ); 

- з метою дослідження кровотоку – реовазографії (РВГ),  а за показаннями 

ультразвукової доплерографії судин нижніх кінцівок, ангіографії; 

- електронейроміографії. 

  За розвитку у хворого на цукровий діабет трофічних виразок нижніх 

кінцівок, синдрому діабетичної стопи необхідно призначення 

рентгенографічного дослідження ураженої кінцівки (стопи, гомілково- стопного 

суглоба), бактеріологічного дослідження вмісту виразки для виявлення 

патогенної флори та  визначення її чутливості до антибіотиків.  

3. Критерії компенсації хворих на цукровий діабет. 
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3.1. Критерії компенсації вуглеводного обміну при цукровому діабеті 

типу 1 та 2 4.  

Показники Компенсація Субкомпенсація Декомпенсація 
НЬАІс <7,0 7,1-7,5 >7,5 

Контроль 
глюкози в 
капілярній 
крові, ммоль/л 

Глікемія натще 5,0 - 6,0 6,1-6,5 >6,5 
 

 

Постпрандіаль
на глікемія (ч/з 
2 год. після їжі) 

7,5 - 8,0 8,1-9,0 >9,0 

 

 

Глікемія 
перед сном 

6,0 - 7,0 7,1-7,5 >7,5 

 

3.2. Відповідність даних пре- та постпрандіального рівня глюкози плазми 

цільовому значенню НbА1с 

НвА1с, %  Глюкоза плазми 

перед прийомом їжі 

(натще), ммоль/л  

Глюкоза плазми через 2 год.  після 

прийому їжі (постпрандіальна 

глікемія), ммоль/л 

< 6,5 < 6,5 < 8,0 

< 7,0 < 7,0 < 9,0 

< 7,5 < 7,5 < 10,0 

< 8,0 < 8,0 < 11,0 

 

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

3.3. 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 

 

3.4. Показники контролю артеріального тиску 
 

 Низький ризик 

ангіопатії 

Помірний ризик 

ангіопатії 

Високий 

ризик 

ангіопатії 

Рівень АТ, мм рт.ст. <130/80 130-140 / 80-85 >140/85 
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Терапевтична мета при цукровому діабеті типу 2 (запобігання ризику 

розвитку мікро- та макросудинних ускладнень) 

 

3.5. Показники вуглеводного обміну (Еurореаn Diabetes Роlісу Grоuр, 1998-

1999) 

Показники Низький 

ризик 

ангіопатії 

(цільові 

значення) 

 

Ризик 

макроангіопатії 

 

Ризик 

мікроангіопатї 

НЬАІс ≤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 

 

3.6. Показники ліпідного обміну 
 

Показники, ммоль/л Ризик серцево-судинних 

ускладнень 

 Цільові 

значення 

Низький Помірний Високий 

 

Загальний холестерин <4,4 <4,8 4,8-6,0 >6,0 

Холестерин ЛПНЩ <1,8 <3,0 3,0-4,0 >4,0 

Холестерин ЛПBЩ Чол. >1,0 

Жін. >1,2 

>1,2 1,0-1,2 <1,0 

Тригліцериди <1,7 <1,7 1,7-2,2 >2,2 

 

3.7. Показники контролю артеріального тиску 

 

 Низький ризик 

ангіопатії (цільові 

значення) 

Помірний 

ризик 

ангіопатії 

Високий 

ризик 

ангіопатії 

Рівень АТ, мм рт.ст. ≤130/80 >130/80 

 ≤ 140/85 

>140/85 
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IV. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ0  

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

типів. 

2. Дати визначення та характеристику постпрандіальному ГТТ, глікемічному 

та глюкозурічному профілю, С-пептиду, НвА1с.  

 3. Оцінити лабораторні показники хворих на цукровий діабет. 

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

 

V. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

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.   Уніфікований клінічний протокол первинної та вторинної 

(спеціалізованої) медичної допомоги «Цукровий діабет 2 типу», від 21.12.2012  

3. Уніфікований клінічний протокол первинної, екстреної, вторинної 

(спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги 

(УКПМД) «Цукровий діабет 1 типу у молодих людей та дорослих», 2014 

 4. Эндокринология. Национальное руководство. Краткое издание / под ред. 

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

 


