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Відповідно до сучасних уявлень, інсулінорезистентність (ІР) визначається як порушення біологічної відповіді на інсулінову
стимуляцію тканин-мішеней, насамперед
печінки, м’язів та жирової тканини. з відповідним подальшим погіршенням утилізації глюкози, компенсаторним збільшенням секреції бета-клітинами ендогенного
інсуліну та гіперінсулінемією [1].
Водночас, у більш широкому сенсі інсулінорезистентний стан характеризується змінами дії інсуліну на ліпідний обмін
з посиленням ліполізу в адипоцитах та
на білковий обмін, що призводить до порушень синтезу білка в м’язах та розвитку
схильності до саркопенії. Також доведено,
що ІР впливає на функцію інших органів,
таких як мозок, судини з активацією судинозвужувальних ефектів та на кістки, що
проявляється зменшенням маси та міцності кісткової тканини, а також є незалежним
фактором дестабілізації гемоваскулярного
гомеостазу [2]. Метаболічними та клінічними наслідками таких ефектів ІР є гіперглікемія, дисліпідемія, вісцеральне ожиріння,

гіперурикемія, підвищення маркерів запалення, ендотеліальна дисфункція, протромботичний стан та артеріальна гіпертензія [3].
Виділяють внутрішні та зовнішні чинники розвитку ІР як патологічного процесу. До внутрішніх чинників віднесено ге
нетичн у схильність, порушення функції
щитоподібної залози, рівень адипокінів,
субклінічне запалення жирової тканини
та дизрегуляцію вісі гіпоталамус-гіпофізнаднирники-жирова тканина. Зовнішні
чинники включають дефіцит міді та вітаміну D, гіподинамію, переїдання та недостатній сон [2, 3].
Незважаючи на можливе виникнення
ІР як фізіологічної реакції, зокрема у пубертатному віці, в період вагітності, при застосуванні дієти, багатої на жири, а також
при порушеннях нічного сну, найчастіше
ІР асоціюється з метаболічними зсувами та
патологічними розладами [3, 4].
Результатами клінічних та експериментальних досліджень на сьогодні доведено
патогенетичний зв’язок ІР з низкою захво-
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рювань, зокрема гіпотиреозом, хворобою/
синдромом Кушинга, синдромом полікістозних яєчників, акромегалією, неалкогольною жировою хворобою печінки [5].
Встановлено також, що ІР є незалежним
предиктором ризику розвитку та прогресування ниркових захворювань, а саме: хронічної хвороби нирок, уролітіазу, полікістозу та злоякісних пухлин нирок [6]. При
цьому резистентність до інсуліну та гіперглікемія пов’язуються не тільки з виникненням злоякісних новоутворень нирок,
але і з поширеністю раку молочної залози,
легень, простати та товстої кишки, що пояснюється туморогенним ефектом інсуліну
на пренеопластичні клітини [7].
Відповідно до отриманих на сьогодні результатів, підтверджується концепція щодо
важливої ролі ІР в патогенезі когнітивних
порушень та нейродегенерації. Зсуви інсулінової сигналізації, які притаманні ІР,
мають значення для патофізіології механізмів розвитку деменції. Більш того, переконливі дані свідчать про те, що молекулярні механізми, які призводять до ІР
мозку при хворобі Альцгеймера, мають
надзвичайно подібну форму до тих, що беруть участь у периферичній ІР при цукровому діабеті (ЦД) та ожирінні [8].
Низкою досліджень встановлено сприяння розвитку резистентності до інсуліну
довготривалої системної запальної реакції
та оксидативного стресу, а також малорухливого способу життя та лікування кортикостероїдами при хронічних обструктивних захворюваннях легень. При цьому
у значної кількості цієї когорти хворих ІР
може передувати виникненню ожиріння та
інших складових метаболічного синдрому
(МС) [9].
З огляду на реалії сьогодення, отримані
переконливі докази несприятливого впливу зниженої чутливості до інсуліну на перебіг COVID-19. Встановлено більш високі
показники захворюваності на COVID-19
та смертності серед осіб з МС, ожирінням,
артеріальною гіпертензією, тобто станами,
патогенетично пов'язаними з ІР. Дослід
ники вважають за доцільне у хворих на коронавірусну інфекцію проводити аналіз
біохімічних та антропометричних маркерів
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ІР, а також розглянути питання про обґрунтованість застосування терапевтичних
заходів для підвищення чутливості до інсуліну у пацієнтів за розвитку цього захворювання [10].
Серед широкого спектру патологічних
станів, що поєднані з ІР, зниження чутливості до інсуліну асоціюється насамперед
з МС, серцево-судинними захворюваннями
(ССЗ) та ЦД 2 типу.
Натепер МС визначається як порочне
коло з взаємообтяжливим ефектом метаболічних зсувів та ССЗ, що патогенетично
взаємопов’язані через ІР з порушенням толерантності до глюкози, атерогенною дисліпідемією, артеріальною гіпертензією (АГ)
на фоні абдомінального ожиріння. Попри
результати багатоцентрових досліджень,
які свідчать про можливість виникнення
ІР в осіб без будь-яких метаболічних порушень та у хворих з ізольованим перебігом
АГ, а також наявністю тільки гіперурикемії або дисліпідемії, встановлення ІР як
провідного рушійного чинника розвитку
МС не викликає сумніву [11].
На підставі отриманих даних виявлено прямий зв'язок ІР з атеросклерозом та
пропонується розглядати зниження чутливості до інсуліну як провідну ланку патогенезу розвитку та прогресування ССЗ.
Переконливо доведено, що гіперінсулінемія є потужним проатерогенним фактором,
а нормальна чутливість до інсуліну за умов
нормальної концентрації інсуліну в крові
має антиатерогенні властивості. Затвер
джує ться також сприяння ІР виникненню
ССЗ двома незалежними шляхами, а саме:
утворенням атероматозних бляшок та гіпертрофією міокарда з діастолічною дисфункцією. Обидва чинники призводять
до серцевої недостатності. Певна роль при
цьому відводиться модифікації експресії
генів, гіперглікемії, дисліпідемії, активації оксидативного стресу та запальної реакції, а також ендотеліальної дисфункції.
При ІР частіше визначаються поширені
множинні атеросклеротичні ураження коронарних судин, ніж при збереженій чутливості до інсуліну, а компенсаторна гіперінсулінемия розцінюється як незалежний
предиктор ризику розвитку гострого коро-
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нарного синдрому та смерті від ішемічної
хвороби серця. Встановлено, що ІР провокує виникнення інфаркту міокарда навіть
за відсутності АГ, ожиріння, дисліпідемії,
ЦД або порушень толерантності до глюкози. Визначається також висока ймовірність
у хворих з ІР розвитку таких життєзагрозливих ускладнень інфаркту міокарда, як
рання постінфарктна стенокардія, гостра
серцева недостатність, порушення ритму
і провідності серця. З точки зору дослідників, активні профілактичні та лікувальні
заходи щодо ІР нададуть можливість уникнути приблизно 42 % випадків інфаркту
міокарда, у тому числі з високим ризиком
несприятливого прогнозу [12].
Загальновизнана ключова патогенетична роль ІР у розвитку ЦД 2 типу. В процесі еволюції захворювання нездатність
β-клітин острівців підшлункової залози
підтримувати необхідну гіперінсулінемію
призводить врешті-решт до підвищення
рівня глюкози у крові, тобто до маніфестації ЦД 2. Про генетичну спадковість до ІР
свідчать дані стосовно зниження чутливості до інсуліну у родичів хворих на ЦД
2 типу першого ступеня споріднення з порушеною і навіть з нормальною толерантністю до глюкози.
ІР та гіперглікемія, які є основними лан
ками патогенезу ЦД, визначаються також
як потужні незалежні чинники розвитку
і тяжкості хронічних діабетичних ускладнень, а саме: макро- і мікроангіопатії, невропатії. З урахуванням впливу ІР на структурно-функціональний стан міокарда, артеріальний тиск, ліпідний обмін та систему
гомеостазу, цілком зрозумілим є підвищення сумарного серцево-судинного ризику
у хворих на ЦД 2 типу зі зниженою чутливістю до інсуліну [13].
Приймаючи до уваги вищезазначену
багатофакторність ефектів ІР та її роль
у розвитку та прогресуванні низки захворювань, на теперішній час обґрунтовується
необхідність застосування активних профілактичних заходів і призначення цілеспрямованого лікування хворим з наявні
стю маркерів ІР.
Насамперед, в якості лікувально-профілактичних заходів визначається норма
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лізація маси тіла хворого, оскільки ІР зазвичай поєднується з вісцеральним типом
ожиріння. Нехтування цієї складової призводить до неефективності лікування супутніх ІР захворювань.
В якості немедикаментозних методів
нормалізації маси тіла в сучасних рекомендаціях вказуються два основних підходи: дієтичний режим та адекватні стану
здоров'я пацієнта дозовані фізичні навантаження.
Слід зауважити, що загальноприйнята дієта з забезпечення 50 % добового калоражу за рахунок вуглеводів, для хворих
з ІР не є ефективною, а іноді навіть стає
контрпродуктивною через те, що не призводить до зниження маси тіла. Цієї когорті
пацієнтів пропонується низьковуглеводний харчовий раціон зі збільшенням кількості білків та рослинних жирів, а також
включенням оптимальної кількості мікроелементів і клітковини [14]. Серед мікроелементів, які обов'язково має включати
дієтичне харчування, особлива увага приділяється селену, йоду, магнію, марганцю,
міді, цинку і хрому.
Окрім того, при наявності у хворого ІР
необхідно надходження з їжею достатньої
кількості вітамінів, зокрема тіаміну, рибофлавіну. З урахуванням встановленого
впливу вітаміну Д на зниження ступеня ІР,
поліпшення секреції інсуліну і підтримки
м'язової маси, рекомендується також його
обов'язкове включення в харчовий раціон
або додаткове застосування в лікарській
формі.
При поєднанні ІР і ЦД хворим в першу чергу призначаються цукрознижувальні препарати, що підвищують чутливість
периферичних тканин до інсуліну, або так
звані сенситайзери — глітазони (піоглітазон, розиглітазон) та бігуаніди (метформін).
На сьогодні тривають клінічні дослідження
з вивчення доцільності застосування цук
рознижувальних засобів інших груп в лікуванні хворих на ЦД у поєднанні з ІР високого ступеня [15]. При цьому враховується
показання та протипоказання до їх призначення, а також можливі побічні ефекти.
В останні часи розглядається можливість використання дієтичних добавок в про-
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Рис. 1. Складові дієтичної добавки GlucoCare™.

філактиці та лікуванні багатьох захворювань, у тому числі ІР як при ізольованому її
розвитку, так і в структурі коморбідної патології. В цьому плані слід звернути увагу
на продукт компанії ЕКСПЕРТ ФАРМА —
GlucoCare™. Зазначений засіб містить унікальну комбінацію діючих речовин (рис. 1).
Такий склад дієтичної добавки Gluco
Care™ визначає багатогранність її ефектів. Зокрема, похідні міо-інозитолу спільно
з іонами кальцію і магнію, здійснюють передачу сигналу від інсулінового рецептора
всередину клітин різних тканин з подальшим підвищенням експресії транспортера
глюкози, ініціюють процеси адсорбції рецептора інсуліну, стимулюють метаболізм
вуглеводів і жирів для підтримки енергетичного балансу клітин. Міо-інозитол знижує лептинорезистентність, має антисклеротичні та антитромбоцитарні властивості,
а також виступає потужним антиоксидантом.
Зазначені ефекти міо-інозитолу обу мовлюють доцільність його застосування
для зниження ризику розвитку та ступеня ІР, надмірної маси і ожиріння, а також
у лікуванні ЦД 2 типу, гестаційного ЦД.
Окрім того, на сьогодні доведено ефективність міо-інозитолу у лікуванні синдрому
полікістозних яєчників, який зазвичай поєднується з ІР.
Рослинний екстракт Gymnema sylvestre
(Джімнема) сприяє зниженню маси тіла
внаслідок пригнічення відчуття голоду
та гальмування абсорбції глюкози і жирних кислот в шлунково-кишковому тракті,
нормалізує ліпідний спектр крові зі зниженням рівня холестерину та тригліцеридів. Джімнема підвищує утворення ін-
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суліну і чутливість периферичних клітин
до нього. Результати клінічних досліджень
свідчать, що додавання Джімнеми до ос
новн их препаратів при лікуванні хворих
на ЦД 2 типу дозволяє знизити їх дозу.
N-ацетилцистеїн і таурин запобігають
розвитку ІР, що індукована гіперглікемією.
Вважається, що можливим механізмом гіпоглікемічної дії таурину є вплив на кальцієвий гомеостаз ß-клітин підшлункової
залози і модифікація внутрішньоклітинного вмісту інсуліну, наслідком чого є зниження рівня глікемії. Встановлений позитивний ефект таурину на рівень глікемії
та інсулінемії у здорових осіб обґрунтовує
доцільність його використання як профілактичного засобу щодо розвитку ЦД
2 типу. Загальновідомо, що таурин справляє позитивний вплив на показники ліпідного обміну, сприяє зниженню маси тіла,
а також володіє мембраностабілізуючою
та гепатопротекторною активністю.
Ефекти інших компонентів GlucoCare™
обумовлені підвищенням чутливості тканин до інсуліну та пригніченням тяги
до солодкого, особливо в комбінації з хромом (ванадій), протизапальною та анти
діабетичною дією (берберин), антиоксидант
ними властивостями (дііндолілметан) позитивним впливом на метаболічні процеси
(R-ліпоєва кислота). Окрім того, R-ліпоєва
кислота сприяє зниженню маси тіла, а її
похідні широко застосовуються у лікуванні
діабетичної невропатії.
Продукція Prevent™ виготовляється відповідно до міжнародного стандарту якості
GMP та не містить ГМО. Рекомендована добова доза GlucoCare™ для дорослих складає
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Ключові дії дієтичної добавки GlucoCare™:
• Покращення чутливості клітин до інсуліну.
• Зняття системного запалення.
• Поліпшення ліпідного профілю.
• Нормалізація вуглеводного обміну.
• Може пригнічувати ріст ракових клітин
в печінці, підшлунковій залозі, кишечнику, молочних залозах.
• Відновлення клітин підшлункової залози.

Рис. 2. Дієтична добавка GlucoCare™.

по 1 таблетці 2 рази на добу з тривалістю
приймання 3 місяці. Не рекомендується
застосування засобу в період вагітності
та лакт ації, при індивідуальній неприй
нятності будь-якого з компонентів комп
лексу, а також з перевищенням запропонованої добової дози.
Таким чином, GlucoCare™ є унікальним
засобом з комплексною дією лінійки дієтичних добавок Prevent™ компанії ЕКСПЕРТ
ФАРМА. GlucoCare™ виготовляється у ви-

гляді таблеток з відповідною інструкцією
по застосуванню (рис. 2). Виробник дієтичних добавок Prevent™ — Life’s Health Swiss
GmbH, Швейцарія.
З урахуванням зазначених властивостей дієтичної добавки GlucoCare™ доцільно
подальше вивчення ефективності її застосування в якості лікувально-профілактичного засобу у пацієнтів з ІР, зокрема української популяції.
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Відповідно до сучасних уявлень, інсулінорезистентність (ІР) визначається як порушення біологічної відповіді на інсулінову стимуляцію тканин-мішеней. Незважаючи на можливе виникнення ІР як
фізіологічної реакції, найчастіше ІР асоціюється з метаболічними зсувами та патологічними розладами, зокрема гіпотиреозом, хворобою/синдромом Кушинга, синдромом полікістозних яєчників, акромегалією, неалкогольною жировою хворобою печінки, хронічною хворобою нирок, деменцією а також
із злоякісними новоутвореннями молочної залози, легень, простати та товстої кишки. З огляду на реалії сьогоднішнього дня, отримані переконливі докази несприятливого впливу зниженої чутливості
до інсуліну на перебіг COVID-19. Водночас, серед широкого спектру патологічних станів, що поєднані
з ІР, зниження чутливості до інсуліну асоціюється насамперед з метаболічним синдромом, серцевосудинними захворюваннями та цукровим діабетом 2 типу. Приймаючи до уваги багатофакторність
ефектів ІР та її роль у розвитку та прогресуванні низки захворювань, на теперішній час обґрунтовується необхідність застосування активних профілактичних заходів і призначення цілеспрямованого
лікування хворим з наявністю маркерів ІР. Насамперед, в якості лікувально-профілактичного заходів
визначається нормалізація маси тіла хворого, оскільки ІР зазвичай поєднується з вісцеральним типом
ожиріння. В якості немедикаментозних методів нормалізації маси тіла в сучасних рекомендаціях вказуються два основних підходи: дієтичний режим та адекватні стану здоров'я пацієнта дозовані фізичні навантаження. При поєднанні ІР і цукрового діабету призначаються цукрознижувальні препарати,
що підвищують чутливість периферичних тканин до інсуліну, або, так звані сенситайзери. В останні
часи розглядається можливість використання дієтичних добавок в профілактиці та лікуванні багатьох захворювань, у тому числі ІР як при ізольованому її розвитку, так і в структурі коморбідної
патології. В цьому плані слід звернути увагу на продукт компанії ЕКСПЕРТ ФАРМА — GlucoCare™.
Зазначений засіб містить унікальну комбінацію діючих речовин, що визначає багатогранність її ефектів, зокрема у лікуванні хворих з наявністю ІР.
К л ю ч о в і с л о в а : інсулінорезистентність, лікування, профілактика.
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According to modern notions, insulin resistance (IR) is defined as a violation of the biological response
to insulin stimulation of target tissues. Despite the possible occurrence of IR as a physiological reaction, IP
is often associated with metabolic disorders and pathological states, including hypothyroidism, Cushing's
disease/syndrome, polycystic ovary syndrome, acromegaly, nonalcoholic fatty liver disease, chronic kidney di
sease, dementia, as well as malignant neoplasms of the breast, lungs, prostate and colon. Сonvincing evidence
of the adverse effects of reduced insulin sensitivity on the course of COVID-19 has been obtained given today's
realities. At the same time, among the wide range of pathological conditions associated with IR, decreased
insulin sensitivity is associated mainly with metabolic syndrome, cardiovascular disease and type 2 diabetes.
Taking into account the multifactorial effects of IR and its role in the development and progression of a number
of diseases, the need for active preventive measures and targeted treatment of patients with IR markers is currently justified. First of all, normalization of the patient's body weight is defined as treatment-and-prophylactic
measures, because IR is usually combined with visceral type of obesity. As non-drug methods of normalization
of body weight in modern recommendations two main approaches are specified: a dietary mode and adequate
to a state of the patient's health dosed physical activities. When combining IR and diabetes, antihyperglycemic
drugs are prescribed, which increase the sensitivity of peripheral tissues to insulin, or so-called sensitizers.
Recently, the possibility of using dietary supplements in the prevention and treatment of many diseases, including IR, both in its isolated development and in the structure of comorbid pathology is being considered. In this
regard, you should pay attention to the product of EXPERT PHARMA - GlucoCare ™. This remedy contains
a unique combination of active substances, which determines the versatility of its effects, in particular in the
treatment of patients with IR.
Key words: insulin resistance, treatment, prevention.
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