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Діабетична нейропатія (ДН), яка зустрічається більш ніж у половини хворих на ЦД, часто є причиною
ускладнень та смертності при ЦД. Нейропатії зумовлюють розвиток когнітивних порушень. Так,
клінічні дослідження показали, що увага, память, швидкість засвоєння інформації та здатність до на
вчання значно погіршуються при ЦД 1 типу. Основним патофізіологічним чинником розвитку ДН
вважається гіперглікемія що призводить до порушення функціонування поліолового шляху обміну
глюкози, накопичення кінцевих продуктів глікозилювання та мітоген-активованої протеїнкінази, а
також зміни активності циклооксигенази-2, Na+K+- АТФази, протеїнкінази С. Посилене окислення
глюкози викликає накопичення активних форм кисню (АФК). Розвиток діабетичної нейропатії також
пов'язаний із активацією прозапальних цитокінів, до яких належать інтерлейкін 1-в (IL-fi), інтерлейкін 6
(IL-6) та фактор некрозу пухлин (TNF а). Зазначені патохімічні процеси негативно впливають на стан
нейронів, спричинюючи їхню дегенерацію, сегментарну демієлінізафю та порушення проведення
нервових імпульсів. Останні дослідження вказують, що оксидативний стрес відграють ключову роль в
апоптозі нейронів при ЦД 1 типу. Існуючі принципи лікування ДН дозволили знизити її частоту,
покращити якість життя хворих, але не вирішили проблему в цілому. Активно вивчається
фармакологічні властивості різноманітних антиоксидантних сполук природнього та синтетичного
походження ( мелатоніну, N-ацетилцистеїну альфа-ліпоєвої кислоти, біофлаваноїдів, вітамінів) як у
лікуванні так і попередженні розвитку ДН.
Вказується на перспективи комплексного
антиоксидантного лікування проявів ускладнень ЦД, зокрема ДН. Одним із напрямів нейропротекції може
бути індукція цитопротективної аутофагії.
Клю чові слова: оксидативний стрес, апоптоз, аутофагія, антиоксиданти.

Вступ. Цукровий діабет (ЦД) є актуальною медикосоціальною проблемою сучасності, яка за поширеністю
має всі риси епідемії. За даними ВООЗ та Міжнародної
Діабетичної Федерації чисельність хворих на ЦД в світі на
2014 рік становила 382 мільйони населення, з них 10-15 %
припадає на ЦД 1 типу. Прогнозується що до 2035 року ця
цифра підвищиться до 592 мільйонів [25]. В Україні, ста
ном на 2013 рік було зафіксовано 1380047 хворих на ЦД
[9].
В дитячому та підлітковому віці, в основному, розви
вається Ц Д І типу, який виникає внаслідок абсолютної
інсулінової недостатності. Найчастіше, захворюваність на
ЦД 1 типу спостерігається у віковій групі до 15 років - 20
50% загального числа пацієнтів з Ц Д 1 типу. Щ орічний
приріст в Україні показників поширеності Ц Д 1 типу
серед дітей становить 3,4% [7].
Діабетична нейропатія (ДН), яка зустрічається більш
ніж у половини хворих на ЦД, часто є причиною усклад
нень та смертності при Ц Д [18]. Залежно від того, які
відділи нервової системи задіяні у патологічному
процесі, виділяють наступні форми ДН: центральна, пе
риферична, проксимальна та осередкова [18]. Діабетична
енцефалопатія належить до центральної форми нейропатій при ЦД. До діабетичних енцефалопатій відносяться
гострі порушення функцій ЦНС, які виникають при

інсультах у хворих на ЦД, а також набряк головного моз
ку, що розвивається при кетоацидозі та гіперглікемії [2].
Нейропатії зумовлють розвиток когнітивних пору
шень. Так, клінічні дослідження показали, що увага,
пам’ять, швидкість засвоєння інформації та здатність до
навчання значно погіршуються при ЦД 1 типу [40].
Когнітивна дисфункція (особливо якщо вона досягає
стадії деменції) призводить до соціальної дезадаптації та
погіршення якості життя пацієнтів. Когнітивні порушення
знижують здатність хворих на ЦД контролювати рівень
гіперглікемії та збільшують ризик розвитку ускладнень,
що призводить до інвалідизації та загрозливих для життя
станів [2].
Рання діагностика когнітивних порушень дозволяє
вчасно призначити адекватне лікування що може призвес
ти до зниження темпів прогресування ДН. Крім того, це дає
можливість планувати свої дії хворому та його родині [3].
М ета роботи - вивчити напрямки фармакологічної
нейропротекції при ЦД 1 типу за даними аналізу вітчизня
ної та зарубіжної літератури.
М атеріали. Бази даних PubMed (19 статей), BioMed (11
статей), Google Scholar ( 8 статей) та ін.
Патогенез діабетичної нейропатії
Існують різні гіпотези, що пояснюють механізм роз
витку ДН, проте дане питання залишається до кінця не
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вивченим [28]. Основним патофізіологічним чинником
вважається гіперглікемія. Вирішальна роль у розвитку та
прогресуванні ДН належить порушенням функціонуван
ня поліолового шляху обміну глюкози, накопиченню
кінцевих продуктів глікозилювання та мітоген-активованої
протеїнкінази, а також змінам активності циклооксигенази-2, Na+K+- АТФази, протеїнкінази С [30].
Активація поліолового шляху утилізації глюкози при
зводить до утворення осмотично-активної сполуки сорбітолу, який не дифундує через цитоплазматичну мемб
рану, а накопичується всередині клітини і викликає
осмотичний стрес [47]. Окрім того, сорбітом інгібує натрійзалежне поглинання нервовою тканиною міоінозитолу - речовини, що входить до складу мієліну і, до того ж, є
модулятором активності Na/K-АТФази, важливого регу
лятора енергетичного обміну клітини.
Внаслідок гіперглікемії та окиснення глюкози поси
люється експресія Н А Д Ф Н ^А Б Р Н )-оксидази та ендотеліальної синтази оксиду азоту (eNOS) відбувається про
дукція і накопичення активних форм кисню (АФК):
супероксиданіону (О2')-, синглетного кисню ('О 2), перок
сиду водню (H2O2), пергідроксильного радикалу (НО2'),
оксиду нітрогену (NO), [7,28]. Надлишок супероксиду
взаємодіє з оксидом азоту зменшуючи його кількість та
синтезуючи АФК: пероксинітриг (O N O O ), гідроксильний
радикал (НО*) [28, 29].
Кінцеві продукти посиленого глікозилювання, зв’язую
чись із специфічними рецепторами нейронів, викликають
оксидативний стрес і сприяють накопиченню нуклеарного фактора - кВ (NF-кВ) [5,14]. Дані багатьох досліджень
дозволяють зробити висновок, що речовини, здатні змі
нювати рівень N F-кВ, також сприяють збільшенню кон
центрації АФК, а захисна реакція організму у вигляді під
вищеної експресії антиоксидантних білків може, у свою
чергу, призводити до пригнічення активації NF-кВ [30].
Зазначені патохімічні процеси негативно впливають
на стан нейронів, спричинюючи їхню дегенерацію, сег
ментарну демієлінізацію та порушення проведення
нервових імпульсів [30,47].
Підвищений рівень глюкози також сприяє синтезу ен
догенної протеїнкінази С (PKC) (рисунок) [28]. Активація
РКС збільшує концентрацію фолфоліпази А2, продукцію
арахідонової кислоти, простагландину Е2що призводить
до пригнічення активності Na/K-АТФази. Судинна протеїнкіназа регулює проникність, скорочувальну здатність,
диференціацію та проліферацію клітин. Надлишок про
теїнкінази С викликає ішемію периферичних нервових
волокон за рахунок збільшення проникності судин та по
товщення базальної мембрани, що зумовлює розвиток
нейропатії [22].
Розвиток ДН також пов’язаний із активацією прозапальних цитокінів, до яких належать інтерлейкін 1-0 (IL-0),
інтерлейкін 6 (IL-6) та фактор некрозу пухлин (TNF а ) [29].
Роль апоптозу в патогенезі діабетичної нейропатії
Встановлено, що регуляція апоптозу лежить в основі
аутоімунних захворювань, зокрема Ц Д 1 типу.
Н а рис. 1 зображено основні патогенетичні ланки ДН.
Гіперглікемія ініціює вироблення мітохондріями АФК, що
призводить до функціонування патологічних метаболіч
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них шляхів: поліолового шляху утилізації глюкози; ізоформ протеїнкінази С (РКС); збільшеного утворення
кінцевих продуктів посиленого глікозилювання
(advanced glycation end products, AGE); гексозамінового
патологічного шляху. Крім того, АФК ініціюють актива
цію транскрипційного фактора N F-кВ та спеціалізовано
го білку (SP 1), що призводить до запалення нейронів і
судинних порушень. Сигнальні шляхи, разом з порушен
ням функціонування мітохондрій, активують реакції
апоптозу та енергетичне виснаження, що призводить до
пошкодження нейронів та розвитку ДН. Полі-АДФ-рибоза-полімераза (PARP) ініціює виснаження NADF/ATP,
порушуючи функціонування нейронів внаслідок енерге
тичного дисбалансу.
Апоптоз - запрограмована загибель клітин, енерге
тично залежний, генетично контрольований процес, що
запускається специфічними сигналами [13]. Він відіграє
важливу роль в підтриманні гомеостазу, клітинного ба
лансу в фізіологічних умовах. Апоптоз бере участь у ви
даленні надлишку клітин, особливо у нервовій та імунній
системах [6].
Процес апоптозу умовно можна поділити на три
стадії: ініціації (каскад протеїнкіназ), ефекторна фаза (ак
тивація каспаз та нуклеаз) та деградація [6]. Запуск про
грами, що приводить до загибелі клітини починається з
прийому сигналу - попередника про загибель (TNF-a,
Fas - ліганд, Fas/APO-1(CD95) ) у вигляді інформації, що
надходить до клітини зовні або виникає в самій клітині
[42]. Сигнал приймається рецептором та підлягає аналізу.
TN F-a та Fas - ліганд зв’язуються з клітинами на поверхні
клітин TNF R1 та TNF-R2, а для Fas/APO-1(CD95) та запус
кається каскад біохімічних, енергетично залежних про
цесів, що спричиняють активацію інтрацелюлярних «до
менів смерті» (DED,DED1, DED2, SAPK/JNK, катепсин D,
протеази родини ICE/CED-3, протеїнові тирозинкінази),
кінцевим етапом даного процесу може бути загибель
клітини [6,26]. Подальша доля клітини буде залежати від
співвідношення активаторів (Вах-білки) та інгібіторів
(білки родини Всі) апоптозу.
Зявляється все більше доказів, які підтверджують що
апоптоз тісно пов’язаний з гіперпродукцією АФК (оксидативним стресом) та бере участь в патофізіології онко
логічних захворювань, хвороби Альцгеймера, хвороби
Паркінсона, ішемії головного мозку та серця [42]. О с
танні дослідження вказують, що оксидативний стрес
відграють ключову роль в апоптозі нейронів при ЦД 1
типу.
Експериментальні дослідження показали. що після 8
тижнів індукції ЦД у щурів спостерігається зменшення
кількості нейронів гіпокампу на 27%, що пов’язують з ак
тивацією апоптозу [42]. Гіпокамп є частиною лімбічної
системи головного мозку, яка бере участь в формуванні
емоцій та консолідації пам’яті, особливо чутливий до
змін в гомеостазі глюкози [16]. ЦД викликає апоптоз в
гіпокампі через оксидативний стрес, порушення генів
регуляції апоптозу, інгібування каспаз [42].
Доведено, що мітохондрії відіграють важливу роль в
регуляції апоптозу. При порушені функцій мітохондрій,
основні фактори активації апоптозу (прокаспази, цито-
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Рисунок. 1. Патофізіологія діабетичної нейропатії ERK: позаклітинна регулююча кіназа;
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хром С, Smac/DIABLO, фактор індукції апоптозу
(apoptosis-inducing factor), активуючий фактор апоптичної протеази (APAF-1)) проникають в цитозоль через
пори мембрани мітохондрій, які утворюються в наслідок
дії проапоптичних Bcl-2 білків [26,42]. Комплекс цитохро
му С, APAF-1 та каспази -9 активує цикл каспаз, що веде
до апоптичної загибелі клітин.
Аутофагія
Аутофагія є динамічним процесом, який відіграє важ
ливу роль в регуляції клітинного гомеостазу шляхом пе
реробки в лізосомах макромолекул (білків, вуглеводів,
ліпідів) та дисфункціональних органел (наприклад, міто
хондрій, рибосом, ендоплазматичного ретикулуму) [15].
Виділяють три основні типи аутофагій- мікро-, макро-,
шаперон- залежна аутофагія [24]. При мікроаутофагіях

макромолекули та залишки клітинних мембран потрап
ляють в лізосому шляхом вигинання її мембрани. Другий
тпп аутофагій пов’язаний з утворенням мембранної
структури - аутофагосоми навколо тієї частини клітини,
яку передбачається знищити. Третій тип - шаперон- за
лежна аутофагія, не потребує формування везикул та ре
організації лізосом. Даний процес відбувається за участі
цитоплазматичних білків-шаперонів родини hsp-70 (heat
shock protein 70), та LAMP-2 (lysosome-associated
membrane protein type 2A) [4].
Також аутофагія розглядається як процес, який підтри
мує функціонування мітохондрій та запобігає накопи
ченню білкових агрегатів [15].
Активно вивчається роль аутофагії в патофізіології
ТТД та його ускладнень. Хронічна гіперглікемія негативно
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впливає на клітинну регуляцію процесу аутофагії, що при
водить до розвитку ускладнень. Встановлено, що нестача
інсуліну викликає посилений аутофагоцитоз нейронів
гіпокампу. При експериментальному Ц Д 1 типу у щурів
спостерігається активація аутофагії спинномозкових
гангліїв [44]. Існує думка, що посилення процесу аутофагії
в нервових клітинах при Ц Д допомагає зменшити
біоенергетичний дефіцит, реакції некрозу та апоптозу.
Лікування діабетичної нейропатії
Основними принципами лікування діабетичної ней
ропатії є [8]:
- досягнення показників глікемії, максимально на
ближених до нормоглікемії;
- патогенетичне лікування, засноване на сучасних
уявленнях про механізм формування діабетичної
нейропатії;
- симптоматична терапія;
- профілактика пізніх ускладнень та виключення
чинників їх розвитку.
Основною метою лікування діабетичної нейропатії
вважається покращення якості життя, нормалізація
клінічних показників та сповільнення прогресування зах
ворювання.
Згідно з уніфікованим клінічним протоколом первин
ної та вторинної медичної допомоги хворим на ЦД, нака
зом М ОЗ України від 22.05.2009 № 356 лікування ДН
включає :
- Компенсація Ц Д (ИЬА1с < 7,0%) (клас І, рівень до
казовості А).
- Сірковмісні препарати: альфа-ліпоєва (тіоктова)
кислота, унітіол, тіосульфат натрію (клас IIA,
рівень доказовості В).
- Комплекс вітамінів групи В (клас IIA, рівень дока
зовості В).
- Симптоматична терапія больового синдрому і су
дом (габапентин, нестероідні протизапальні препа
рати, анальгетики, трициклічні антидепресанти,
протисудомні тощо) (клас IIA, рівень доказовості
В).
- Судинорозширювальні засоби (клас ІІВ, рівень до
казовості С).
- Фізіотерапевтичне лікування.
- Лікувальна фізкультура.
Останні дослідження доводять, що основою патогене
тичної терапії ДН є антиоксиданти (АО), вони зменшують
оксидативний стрес, що забезпечує профілактику та ліку
вання пізніх ускладнень ЦД. Основними механізмами дії
сучасних АО є зменшення токсичного впливу вільних
радикалів, шляхом запобігання утворення АФК,
гальмування прооксидантних ферментів, нейтралізації
радикалів [12]. Вплив АО на оксидативний стрес
оцінюється за ферментативною активністю біомаркерів:
каталази
(САТ),
супероксиддисмутази
(SOD),
глутатіонпероксидази (GPx), глутатіонредуктази (GRx) та
реактивних сполук тіобарбітурової кислоти (TBARS) [45].
Особлива увага приділяється антиоксидантним влас
тивостям альфа-ліпоєвої кислоти [10,12,49], біофлаваноїдів [11,31,36], убіхінону [43], коензиму Q10 [17,19],
вітамінів (А, С, Е) [45,48], мелатоніну [27,37].
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В дослідах на щурах з різною резистентністю до
гіпоксії показано, що природні АО (а-токоферол, аскор
бінова кислота) виявляють стимулюючу дію на
механізми швидкої адаптації до гіпоксії. Захисна дія
проявляється в більш швидкій ліквідації постгіпоксичних
порушень у періоді відновлення. Підвищена стійкість до
гіпоксії під впливом АО пов’язана із зниженням ступеня
пошкодження
мітохондрій
та
прискоренням
мітохондріального енергетичного обміну [1].
Альфа-ліпоєва кислота - єдиний АО розчинений у воді
та жирах. Вона синтезується в рослинних і тваринних тка
нинах у вигляді дегідроліпоєвої кислоти. Використовується
при нейропатії, ретинопатії, серцево-судинних захворю
ваннях) [10]. Доведено, що а-ліпоєва кислота здатна при
гнічувати вільні радикали, а також бере участь в регене
рації вітамінів Е та С, є кофактором великої кількості
мітохондріальних ферментів [12]. Використання а-ліпоєвої
кислоти сприяє збільшенню відновленого глутагіону, важ
ливого ендогенного АО [49]. В експериментальних дослід
женнях було вивчено, що а-ліпоєва кислота зменшує пероксидне окисненн ліпідів та оксидативний стрес,
покращує передачу імпульсу нервовими закінченнями,
захищає периферичні нерви від ішемії, стимулює фактор
росту нервів та сприяє регенерації нервових волокон в
діабетичних щурів [10,12]. Доведено, що ALA600SOD (пероральний препарат а-ліпоєвої кислоти та супероксид
дисмутази) сприяє поліпшенню симптомів та електрогра
фічних показників у пацієнтів з ДН. Це сприяло
затвердженню використання ALA (600 мг / добу) в Німеч
чині для лікування симптоматичної ДН [12].
В експерименті доведено нейропротективні власти
вості гідроксітірозолу при стрептозоциніндукованому
ЦД. У даному дослідженні було взято три групи тварин
(n=30). У дослідних тварин, які отримували 10 мг/кг
гідроксітірозолу спостерігали зменшення оксидативнонітратного стресу (38,5-52,4 % ПОЛ, 48,0 -51,0 % оксиду
азоту) та медіаторів запалення головного мозку (18.6
40.6% простогландину Е2, 17,0-65,0% концентрації інтерлейкіну 1Я), зменшення загибелі клітин на 41% [34].
Широко досліджуються АО властивості біофлавоноїдів, зокрема вивчаються похідні флавоноїдів при ЦД 1
типу. Біофлавоноїди - група біологічно активних речо
вин поліфенольного характеру, які містяться у рос
линній сировині у вигляді глікозидів [7]. Механізм дії
флавоноїдів пов’язують із зниженням внутріш ньоклі
тинного рівня вільних радикалів (НО', О2-,ИО), у резуль
таті чого зменш ується пош кодження білків, ліпідів,
ДНК. Флавоноїди також впливають на роботу фермент
них систем, блокуючи протеїнкіназу С, циклооксигена
зу, НАДФИ-оксидазу, у результаті чого знижується про
дукція супероксид-аніону та підвищ ується активність
ферментів АО захисту [11].
В експерименті доведено нейропротективні власти
вості рутину при ЦД 1 типу. У даному дослідженні було
взято 3 групи тварин (n=30). У дослідних тварин, які отри
мували рутин у дозі 100 мг/кг, спостерігали підвищення
синтезу мозкового нейротрофічного фактору (BDNF),
нервового фактора росту (NGF) та глутатіону (GSH), галь-
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мування апоптозу нейроцитів (збільшення білкової
експресії Bcl-2 та, відповідно, зниження експресії
Caspase-3 і Bax), тим самим попереджувався розвиток
нейропатії при ЦД 1 типу [36].
Експериментальним дослідженнями підтверджено
АО властивості геспередину. Показано, що він знижує
рівень оксидативного стресу та збільшує антиоксидант
ний захист за умов експериментального Ц Д [31].
Останнім часом досліджуються АО властивості ресвератролу при серцево-судинних захворюваннях, ЦД, онко
логічних захворюваннях. Ресвератрол (3,5,4-тригідрокситрансстильбен) - поліфенольна сполука, природний
фітолексин, який міститься у червоному вині [7]. В експе
рименті було показано, що на фоні інтраперитонеального введення ресвератролу в дозі 10 мг/кг після індукції ЦД
1 типу, покращувалося функціонування нейронів та когнітивні функції за рахунок зменшення оксидативного
стресу та запалення [3 9].
Доведено протективні властивості берберину. Через
два тижні після індукції Ц Д 1 типу тваринам було введено
берберин в дозі 100 мг/кг. Введення препарату сприяло
зменшенню маси тіла тварин та рівня глюкози в крові,
глікозильованого гемоглобіну, тригліцеридів, загального
холестерину, покращило память. Отримані дані дають
можливість припустити, що берберин має сприятливу
дію на прояви ДН завдяки покращенню функціонування
мітохондрій та збільшення експресії мітоген-активованої
РКС [32].
Результати декількох досліджень вказують на перспек
тиви використання куркуміну при серцево-судинних зах
ворюваннях, злоякісних пухлинах, ЦД, хворобі Альцгей
мера. Куркумін - природна фенольна сполука, що
входить до складу куркуми і володіє антиоксидантними,
гіпоглікемічними, протизапальними, протипухлинними
властивостями. Куркумін проявляє свою дію шляхом мо
дуляції різних сигнальних молекул, зокрема факторів
транскрипції, цитокінів, хемокінів, генів пухлинних супрепресорів, молекул адгезії мікроРНК [23].
У клінічних та експериментальних роботах доведено
протекторні властивості екстракту гінкго. Так, у дослід
женнях на 30 щурах, у групі з експериментальним Ц Д 1
типу (n=10) введення екстракту гінкго протягом 12 тижнів
сприяло поліпшенню пам’яті та навчання, що пов’язують
зі збільшенням експресі нервового фактору росту (NGF)
та зменшенням апоптозу нейронів гіпокампу [20]. Інше
дослідження показало перспективи використання екст
ракту гінкго для лікування невропатичного болю при ЦД
1 типу [41].
Коензим Q10 (CoQ10) є відомим антиоксидантом, якій
володіє протизапальними та біоенергетичними властиво
стями, зменшує апоптоз нервових волокон. В експери
ментальних дослідженнях встановлено сприятливий
вплив CoQ10 на прояви ДН у щурів [17].
У рандомізованому, подвійно-сліпому та плацебоконтрольованому дослідженні АО терапія убіхіноном
протягом 12 тижнів сприяла покращенню клінічних по
казників та нервової провідності у пацієнтів з ДН [43]. В
іншому рандомізованому, подвійно-сліпому та плацебоконтрольованому дослідженні (n = 70), введення CoQ10 в

дозі 200 мг/добу протягом 12 тижнів не сприяло по
ліпшенню проявів ДН, порівняно з плацебо. Однак, спос
терігалося зменшення інсулінорезистентності [19].
Існує багато наукових праць, які підтверджують важ
ливе значення вітамінів у захисті клітини від вільнорадикального пошкодження. Вітаміни А, Е, С безпосередньо
інактивують АФК. Вони також стимулюють імунну систе
му та запобігають індукованими АФК генетичним моди
фікаціям ДНК.
Вивчено АО властивості вітаміну Е (а-токоферолу).
Він взаємодіє з гідроксильним радикалом, внаслідок чого
утворюється фенольний радикал, який за допомогою
аскорбату в присутності NAD (P) H - редуктази віднов
люється до фенолу. Доведено, що вітамін Е полегшує
симптоми ЦД та його ускладнень шляхом зменшення
рівня оксидативного стресу [46]. У щурів, із стрептозоциніндукованим
ЦД,
вітамін
Е
зменшував
невропатичний біль шляхом модуляції оксидативного
стресу в спінальних гангліях [12].
Існує недостатньо доказів щодо ефективності впливу
вітаміну С на прояви ДН, незважаючи на його здатність
нормалізувати концентрацію сорбітолу та відновлювати
глутатіон при ЦД.
Досліджено вплив комбінованої терапії (вітамін С, Е,
а-ліпоєва кислота) на рівень ліпідів, холестерину, жовч
них кислот тканин головного мозку щурів з експеримен
тальним ЦД 1 типу. Вітамін Е та а-ліпоєву кислоту вводи
ли інтраперитонально (50 мг/кг) чотири рази на тиждень,
окремо вводили розчинений у воді вітамін С (50 мг/кг).
Результат комбінованої терапії показав збільшення АО
захисту головного мозку[12].
В клінічних умовах вивчено ефективність використання
вітаміну Е та примули вечірньої. В дослідженні, яке тривало
1 рік, взяли участь 82 пацієнтів з ЦД 2 типу. Хворі отримува
ли вітамін Е в дозі 400 мг та примулу 500-1000 мг/добу.
Оцінку терапевтичного ефекту проводили після двох
тижнів лікування, потім щомісяця, головним критерієм
було зниження симптомів нейропатії. 70 пацієнтів (88%)
повідомили про полегшення больового синдрому [48].
В діабетичних щурів, які отримували вітамін Е, екст
ракт виноградних кісточок, риб ячий жир, відмічали змен
шення кількості нейронів які містять маркери апоптозу [42].
Значну увагу приділяють дослідженню нейропротективних властивостей церебролізину. Церебролізин - ней
ропептидна, протизапальна суміш, отримана з тканин го
ловного мозку свиней. Залежно від вмісту вільного азоту,
препарат містить 25% низькомолекулярних пептидів (<10
10 KDA) та 75% вільних амінокислот [33]. Церебролізин
також має відносно високі концентрації магнію, калію,
фосфору, селену, та інших мікроелементів. Вперше це
ребролізин був використаний в 1973 році у пацієнтів з це
ребральним атеросклерозом. Було запропоновано вико
ристовувати церебролізин для лікування дегенеративних
нервових розладів, органічних психічних розладів, розсія
ного склерозу, ішемічної енцефалопатії, а також для ліку
вання церебрального дитячого паралічу [21]. Проте, було
встановлено що АО властивості церебролізину майже в
300 разів меньші, порівняно з вітаміном Е. У досліджені на
30 щурах, у групі з експериментальним ЦД 1 типу (n=8)
уведення церебролізину в дозі 5 мг/кг протягом 2 тижнів,
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протидіяло розвитку ДН. Крім того, у тварин, які отриму
вали церебролізин, спостерігали покращення пам ’яті та
уваги [33]. Інше експерементальне дослідження на 22 щу
рах з стрептозоциніндукованим Ц Д (n=6), показало, що
введення церебролізину протягом 4 тижнів сприяло зни
же ннню рівня Hb A 1с та експресії Casp-3, при цьому
зменшився рівень біомаркерів оксидативного стресу. Та
кож було доведено здатність церебролізину зменшувати
прояви церебральної ДН завдяки протизапальному, анти
оксидантному, антиапоптичному ефекту [21].
В експерименті доведено антиоксидантні властивості
мелатоніну - гормону епіфізу, який є регулятором сезон
них та циркадних ритмів. Концентрація мелатоніну висока
в нічний час та зменшується протягом дня [27]. На
сьогодні, існують переконливі докази ефективності мела
тоніну при лікуванні гіпоксії головного мозку в різних мо
делях тварин, за рахунок зменшення обсягу інфаркту,
втрати нейронів. Препарат здатний зменшувати пероксидне окиснення ліпідів та білків, блокує деякі шляхи апоп
тозу, зменшує запалення [35]. В дослідженнях на тваринах,
внутрішньочеревне введення мелатоніну діабетичним
щурам в дозі 10 мг/кг протягом 6 тижнів сприяло
збільшенню числа нервових волокон та запобігало роз
витку ДН [37]. Дослідники звернули увагу на те, що синтез
інсуліну теж має добовий характер, тому мелатонін здат
ний пригнічувати його секрецію, але також збільшує ан
тиоксидантний захист ß-клітин підшлункової залози [27].
Дослідження іп vivo та in vitro показали позитивний
вплив інгібіторів альдозоредуктази на прояви ДН. Дана
група речовин здатна пригнічувати поліоловий шлях ути
лізації глюкози, зменшуючи токсичний вплив надлишку
сорбітолу та фруктози на нервові закінчення [12]. Було
вивчено антиоксидантні властивості фідарестату (Fidarestat), епалресту (Epalrestat), ранірестату (Ranirestat). Інгі
бітори альдоредуктази також запобігають прогресуванню
ДН, збільшують швидкість нервової передачі, полег
шують невропатичний біль.
Антиоксидантними властивостями також володіють
інгібітори AGEs: аспірин, бенфотіамін, аміно гуанідин.
Бенфотіамін (Benfotiamine) збільшує транскетолазну ак
тивність ферменту, який направляє AGEs в пентозофосфатний шлях, що сприяє зменшенню негативного впливу
гіперглікемічного пошкодження. Він також пригнічує ак
тивність АДФ-Н-ацетилглюкозаміну (UDP-GlcNAc), що
індукує гексозаміновий шлях, який сприяє AGEs пошкод
женню тканин [12]. У поєднанні з піридоксином та ціанокобаламіном, бенфотіамін підвищує поріг сприйняття
вібрації, моторну функцію. Аміно гуанідин взаємодіє з
3-дезоксиглюказоном, захоплюючи реактивні карбоніли
та сприяючи зменшенню AGEs. Аспірин зменшує вироб
ництво пентозидину, звільняючі від вільних радикалів та
хелатних комплексів металів in vitro.
Значний інтерес становить дослідження ефективності
застосування синтетичного АО N -ацетилцистеїну (NAC).
Даний ЛЗ через зниження АФК, гальмує функціонування
мітоген активованих білків, зменшує вироблення
факторів транскрипції, знижує експресію генів, відпові
дальних за синтез N O -синтази в астроцитах. В експери
ментальних дослідженнях NAC підсилює нейрогенез
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нервових стовбурових клітин та сприяє виживанню ней
ронів. Так, на фоні перорального введення NAC діабе
тичним щурам протягом 3 тижнів спостерігалося віднов
лення АО захисту, зменшення пероксидного окиснення
ліпідів, покращення пам’яті [38].
Висновок.
Виходячи з наведених даних, гіперглікемія і, викликана
нею, надлишкова генерація АФК, вносять значний вклад у
розвиток цукрового діабету та його ускладнень. Діабетич
на нейропатія, яка зустрічається більш ніж у половини хво
рих на цукровий діабет, часто є причиною когнітивної дис
функції (у пацієнтів погіршується увага, память, швидкість
засвоєння інформації та здатність до навчання) та смерт
ності при цукровому діабеті. Згідно сучасним уявленням,
вирішальну роль у розвитку та прогресуванні діабетичної
нейропатії відіграють порушення функціонування поліолового шляху обміну глюкози, накопичення кінцевих про
дуктів глікозилювання мітоген-активованої протеїнкінази,
а також зміни активності циклооксигенази-2, Na+K+- АТФази, протеїнкінази С.
В терапії діабетичної нейропатії найчастіше викорис
товуються вітаміни - антиоксиданти, біофлавоноїди,
ензиматичні кофактори. Перспективним є використання
комплексної антиоксинаднтної терапії для лікування та
попередження проявів ускладнень цукрового діабету,
зокрема діабетичної нейропатії. Одним із напрямів нейропротекції може бути індукція цитопротективної
аутофагії.
Конфлікту інтересів немає. Це дослідження не
отримало ніякої фінансової підтримки від державної,
громадської чи комерційної організації.
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ФАРМАКОЛОГИЧЕС КАЯ НЕЙРОПРОТЕ КЦИЯ
ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ 1 ТИПА

PHARMACOLOGICAL NEUROPROTECTION OF
TYPE 1 DIABETES MELLITUS
O.Fitsner, M. Khaitovych

Фицнер Е.А., Хайтович Н..В.
Национальный медицинский университет
имени А.А. Богомольца, г. Киев, Украина
Диабетическая нейропатия (ДН), которая встреча
ется более чем у половины больных СД, часто является
причиной осложнений и смертности при СД. Нейропа
тии обусловлевают развитие когнитивных нарушений.
Клинические исследования показали, что внимание,
память, скорость усвоения информации и способность
к обучению значительно ухудшаются при СД 1 типа.
Основным патофизиологическим фактором развития
ДН считается гипергликемия, что приводит к наруше
нию функционирования полиолового пути обмена
глюкозы, накоплению конечных продуктов гликозилирования и митоген-активированной протеинкиназы, а
также изменению активности циклооксигеназы-2, Na +
K + - АТФазы, протеинкиназы С. Усиленное окисление
глюкозы вызывает накопление активных форм кисло
рода (АФК). Развитие диабетической нейропатии также
связано с активацией провоспалительных цитокинов, к
которым относятся интерлейкин 1-Р (IL-P), интерлейкин
6 (IL-6) и фактор некроза опухолей (TNF а). Указанные
патохимические процессы негативно влияют на состоя
ние нейронов, вызывая их дегенерацию, сегментарную
демиелинизацию и нарушение проведения нервных
импульсов. Последние исследования показывают, что
оксидативный стресс играет ключевую роль в апоптозе
нейронов при СД 1 типа. Существующие принципы
лечения ДН позволили снизить ее частоту, улучшить
качество жизни больных, но не решили проблему в
целом. Активно изучается фармакологические свойства
различных антиоксидантных соединений природного и
синтетического
происхождения
(мелатонина,
Nацетилцистеина, альфа-липоевой кислоты, биофлаваноидов, витаминов) как в лечении так и предупреж
дении развития ДН. Указывается на перспективы
комплесного антиоксидантного лечения проявлений
осложнений СД, в частности ДН. Одним из направлений
нейропротекции может быть индукция цитопротективной аутофагии.
Клю чевы е слова: оксидативный стресс, апоптоз,
аутофагия, антиоксиданты.
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Type 1 diabetes mellitus (DM) - one of the most
common diseases of modern endocrinology. The growing
number of sick children, emergence of chronic diseases
and high percentage of disability determine the severity of
the problem. Diabetic neuropathy (DN), which occurs in
more than half of patients with diabetes, often causes
complications and mortality in patients with DM.
Neuropathies cause the development of cognitive
impairment. Clinical studies have shown that attention,
memory, speed of assimilation of information and learning
ability significantly worse in the type 1 DM. The main
pathophysiological factor of DM assumes hyperglycemia
that leads to dysfunction of polyol pathway of glucose
metabolism, the accumulation of advanced glycation end
products and mitogen-activated protein kinase, and
changes in the activity of cyclooxygenase-2, Na + K + ATPase, protein kinase C. Enhanced oxidation of glucose
causes accumulation of reactive oxygen species (ROS).
The development of diabetic neuropathy also is connected
with activation of proinflammatory cytokines, which include
Interleukin 1-p (IL-P), interleukin 6 (IL-6) and tumor
necrosis factor (TNF a). These processes negative impact
on neurons, causing their degeneration, segmental
demyelination and violation of nerve impulses. Recent
studies show that oxidative stress has a key role in
apoptosis of neurons in patients with type 1 diabetes.
Current treatment guidelines of DM have reduced its
frequency, improved the quality of patients life, but did not
solve the problem as a whole. Pharmacological properties
of various antioxidant compounds of natural and synthetic
origin (melatonin, N-acetylcysteine, alpha lipoic acid,
bioflavanoyids, vitamins) in the treatment and prevention of
DM are actively studying. It points to the possibilities of
complex antioxidant treatment of diabetes complications,
including DM. One of the areas of neuroprotection may be
the induction of cytoprotective autophagy.
Keyw ords: oxidative stress, apoptosis, autophagy,
antioxidants.
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