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Резюме. В огляді детально проаналізовані сучасні погляди на епідеміологію, етіологію та патогенез діабетичної кардіоміопатії. Цукровий діабет спричиняє різні структурні та функціональні модифікації тканини
міокарда. Ці патофізіологічні зміни виникають внаслідок метаболічних порушень, викликаних гіперглікемією, інсулінорезистентністю і дисліпідемією. Вільні жирні кислоти можуть стимулювати окиснення і накопичуватися в цитозолі, що призводить до ліпотоксичних ефектів шляхом утворення церамідів, діацилгліцеролу і реактивних форм кисню. Гіперглікемія також викликає збільшення вмісту реактивних форм кисню та
утворення кінцевих продуктів глікування, що супроводжується розвитком серцевої глюкотоксичності. Поєднання цих патофізіологічних процесів, нестача АТФ і ліпо-/глюкотоксичність є промоторами дисбалансу
Ca2+, стресу мітохондріального/ендоплазматичного ретикулуму та розвитку апоптозу, активації сигнальних
шляхів протеїнкінази С, мітоген-активованих протеїнкіназ, убіквітин-протеасомної системи, протеотоксичного стресу, активації циклічного модулятора аденозинових 5'-монофосфатів, ренін-ангіотензинової системи, що викликають хронічне запалення низької інтенсивності, діастолічну, а в подальшому систолічну дисфункцію, фіброз міокарда. Хронічна гіперглікемія, інсулінова резистентність і гіперінсулінемія викликають
резистентність кардіоміоцитів до інсуліну та метаболічні розлади, що посилюють дисфункцію мітохондрій,
оксидативний стрес, вироблення кінцевих продуктів глікування, порушення обміну Ca2+ в мітохондріях, хронічне запалення низької інтенсивності, активацію системи «ренін — ангіотензин — альдостерон», стрес
ендоплазматичного ретикулуму, загибель кардіоміоцитів, а також мікросудинну дисфункцію. Ці патофізіологічні порушення сприяють жорсткості серця, гіпертрофії та фіброзу, розвитку діастолічної та систолічної
дисфункції міокарда і серцевої недостатності.
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Визначення «діабетична кардіоміопатія» є одним з
найбільш дискусійних і невирішених питань. Зв’язок
між цукровим діабетом (ЦД) і серцево-судинними захворюваннями (ССЗ) відомий вже багато років, але
вперше описаний у 1881 р. Leyden et al., який вважав,
що серцева недостатність (СН) є «частим і вираженим
ускладненням цукрового діабету». Термін «діабетична
кардіоміопатія» для диференціації з іншими видами
кардіоміопатії запропонований S. Rubler et al. в 1972 р.
після аналізу патологоанатомічних досліджень хворих
на ЦД із хронічною серцевою недостатністю (ХСН), в
яких ішемічна хвороба серця (ІХС) та інші захворюван-

ня, що супроводжувались структурними змінами серця,
а також артеріальна гіпертензія (АГ) і зловживання алкоголем були виключені як можливі причини [1].
На сьогодні до мінімальних критеріїв діагностики
діабетичної кардіоміопатії (КМП) відносять діастолічну дисфункцію (ДД) лівого шлуночка (ЛШ) та/або
зменшену фракцію викиду ЛШ, патологічну гіпертрофію ЛШ та інтерстиціальний фіброз. Отже, діабетична
КМП — це шлуночкова дисфункція, що спостерігається у хворих на ЦД, яка приєднується та/або прогресує
незалежно від ІХС, захворювань клапанного апарату
міокарда або артеріальної гіпертензії. Діабетична КМП
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також може спостерігатись у ~ 60 % нормотензивних
пацієнтів з ЦД у вигляді псевдонормалізації діастолічної картини, що насправді є прогресуванням діастолічної дисфункції ЛШ, і характеризується проміжною
стадією між порушенням релаксації та обмеженням
наповнення зі зниженою скоротливістю міокарда та
деформацією. Нарешті, діабетична КМП може проявлятись у вигляді зменшення скорочувальної функції
серця під час виконання фізичних вправ [2].
A. Marcinkiewicz et al. (2017) вважають, що діабетична КМП — це результат тривалого впливу на міокард метаболічних порушень, в основному пов’язаних
з інсулінорезистентністю (IR) і надекспресією до резистину, що розвиваються ще на стадії предіабету і
сприяють формуванню та прогресуванню ішемії міокарда [3]. У зв’язку з цим автори припускають, що діагноз «чистої» діабетичної КМП майже неможливий,
оскільки ендотеліальна дисфункція розвивається ще
при предіабеті, може призвести як до ішемії міокарда, так і до діабетичної КМП. Порушення коронарної
мікроциркуляції у хворих з хронічною гіперглікемією
можуть спостерігатися як при мікроваскулярній стенокардії, так і при діабетичній КМП [2]. У зарубіжній літературі повідомляється, що діагноз «діабетична
кардіоміопатія» встановлювали хворим на ЦД 2-го
типу з нефро- та ретинопатією, з дилатаційною кардіоміопатією (ДКМП) та зниженою фракцією викиду
(ФВ). Однак надалі завдяки верифікації стану ідіопатичної ДКМП з маніфестацією ЦД від цього визначення відмовилися [4]. У вітчизняній літературі також
трапляються різні визначення у зв’язку з використанням термінів, заснованих на патофізіологічних механізмах розвитку змін: кардіоміопатія, кардіопатія, міокардіодистрофія [5]. Істотно менше різночитань щодо
фенотипу типового пацієнта з діабетичною КМП: в
більшості робіт описуються пацієнти літнього віку, з
надмірною вагою, незадовільним глікемічним конт
ролем і задишкою при помірному фізичному навантаженні, з ХСН та збереженою ФВ за даними ЕхоКГ [6].
У 2013 році фонд Американського коледжу кардіології
(ACC), Американська асоціація серця (AHA) та Європейське товариство кардіології (ESC) у співпраці з
Європейською асоціацією з вивчення діабету (EASD)
[7] визначили діабетичну КМП як клінічний стан
шлуночкової дисфункції, що виникає за відсутності
коронарного атеросклерозу та АГ у хворих на ЦД. На
ранніх стадіях діабетична КМП включає прихований
субклінічний період, що характеризується структурними та функціональними порушеннями, включаючи
гіпертрофію ЛШ, фіброз і порушення клітинної сигналізації. Ці патофізіологічні зміни у вигляді фіброзу
та жорсткості міокарда і пов’язана з ними субклінічна
ДД міокарда часто еволюціонують до СН з нормальною ФВ та можливістю приєднання систолічної дисфункції, що супроводжується СН зі зниженою ФВ
[8]. Отже, відсутність єдиного визначення діабетичної
КМП, специфічних маркерів для її діагностики, значне обмеження популяції хворих з ЦД 2-го типу, у яких
вона може бути діагностована (без АГ і ІХС), ускладнює вивчення даної проблеми.
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Епідеміологія серцевої недостатності
при цукровому діабеті
Дослідження з вивчення епідеміології ХСН серед
хворих на ЦД нечисленні. За різними даними, її частота становить 12 % і з віком збільшується в середньому до 19 % [9]. Серед хворих із ХСН поширеність ЦД
вища в 2–4 рази (від 24 % і вище), залежно від регіону,
порівняно з особами без ХСН. В реєстрах госпіталізованих пацієнтів з ХСН в Північній Америці і Європі
поширеність ЦД становить 40–45 %. У шведському
регістрі ХСН (68 % стаціонарних і 32 % амбулаторних
пацієнтів) ЦД був виявлений в 30 % випадків, тоді як
в осіб без ХСН його частота становила 19 %. В цілому у хворих на ЦД ХСН є більш поширеним ССЗ, ніж
інфаркт міокарда та мозковий інсульт [10]. Очевидно,
що ХСН є одним із частих макросудинних ускладнень
при ЦД. З іншого боку, серед осіб з ХСН також відзначається висока частота порушень вуглеводного обміну,
в тому числі нових випадків ЦД. Вік і рівень глікемії
мають важливе значення в розвитку захворюваності
та ускладнень [10]. Тим часом при ЦД 1-го типу збільшення вмісту глікованого гемоглобіну (HbA1c) на 1 %
пов’язане зі зростанням на 30 % ризику СН, тоді як при
ЦД 2-го типу підвищення рівня HbA1c на 1 % супроводжується 8% збільшенням ризику незалежно від інших
чинників ризику, включаючи ожиріння, куріння, АГ,
дисліпідемію (ДЛП) та ІХС [11]. Це дозволяє припустити, що ступінчасте підвищення глікемії є потужним
стимулом розвитку СН у хворих на ЦД.

Етіологія діабетичної кардіоміопатії
Сьогодні відомо понад 150 чинників ризику ССЗ,
серед яких найбільш значущими є немодифіковані —
стать, вік і спадкова схильність (ранній початок ІХС і
раптова смерть у жінок молодше за 65 років) і модифіковані — АГ, ДЛП, ЦД 2-го типу або порушення толерантності до глюкози, надмірне споживання солі,
куріння, алкоголь, гіподинамія, абдомінальне ожиріння, стресові чинники, соціальний статус та інші.
Однак основними встановленими чинниками ризику
діабетичної КМП є гіперглікемія, гіперінсулінемія,
підвищений вміст вільних жирних кислот (FFA), підвищений вміст жирів у вживаних продуктах, ожиріння,
активація запального процесу, збільшення вмісту кінцевих продуктів глікування (AGEs), утворення вільних
форм кисню (ROS). Збільшення споживання рафінованих вуглеводів та особливо фруктози також може вплинути на розвиток діабетичної КМП [12]. У клінічному
дослідженні UKPDS (UK Prospective Diabetes Study)
клінічне зниження рівня HbA1c на 1 % було пов’язане
зі зменшенням ризику розвитку СН на 16 %, що свідчить про існування лінійної залежності між тривалим
контролем глікемії та ризиком СН [12].
Збереження високої частоти захворюваності та
смертності внаслідок ССЗ серед пацієнтів з ЦД 2-го
типу обумовлене також низкою інших причин. У низці досліджень показано збільшення частоти СН при
ЦД 2-го типу і погіршення прогнозу тривалості життя близько чотирьох років з моменту діагностування
СН [13, 14]. Зокрема, повідомляється, що СН є од-
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ним з найчастіших серцево-судинних ускладнень ЦД
2-го типу; ЦД 2-го типу збільшує ризик розвитку СН
у 4–5 разів; СН значно погіршує прогноз пацієнтів з
ЦД 2-го типу; СН — незалежний чинник ризику розвитку нових випадків ЦД 2-го типу; при ЦД 2-го типу
розвивається раннє субклінічне пошкодження і дисфункція міокарда; збільшується кількість пацієнтів з
СН зі збереженою ФВ лівого шлуночка і ЦД 2-го типу;
порушення функції нирок і жорсткості артерій — головні ланки патофізіології СН зі збереженою ФВ лівого
шлуночка; інтенсивний контроль глікемії не впливає
на події, пов’язані з СН; терапія СН з низькою ФВ лівого шлуночка, заснована на доказах, також ефективна
в пацієнтів з ЦД 2-го типу, як і в пацієнтів без ЦД 2-го
типу; відсутні доведені методи лікування СН зі збереженою ФВ лівого шлуночка [13, 14].
Зміна способу життя, зокрема аеробні вправи,
контроль ваги та відмова від паління — це ефективний
терапевтичний підхід до профілактики діабетичної
КМП. Стійкий глікемічний контроль знижує поширеність діабетичної КМП та зменшує ССЗ. Зокрема,
нормалізація глікемії за допомогою інсулінотерапії
знижує гіпертрофію кардіоміоцитів, вміст колагену та
діастолічну дисфункцію й обмежує прогресування діабетичної КМП в експерименті [7].
Отже, хронічна гіперглікемія, системна резистентність до інсуліну та дисфункція в інсуліновій сигнальній системі міокарда є основними патофізіологічними
порушеннями ЦД, що також беруть участь у патогенезі
діабетичної кардіоміопатії.

Патофізіологічні механізми
діабетичної кардіоміопатії
Хронічна гіперглікемія, IR і гіперінсулінемія викликають резистентність кардіоміоцитів до інсуліну
та метаболічні розлади, що посилюють дисфункцію
мітохондрій, оксидативний стрес (OS), продукцію
AGEs, порушення обміну Ca2+ в мітохондріях, низькоінтенсивне хронічне запалення, активацію системи
«ренін — ангіотензин — альдостерон» (RAAS), вегетативну нейропатію, стрес ендоплазматичного ретикулуму, загибель кардіоміоцитів, а також мікросудинну
дисфункцію. Ці патофізіологічні порушення сприяють
жорсткості серця, гіпертрофії та фіброзу, розвитку ДД
та систолічної дисфункції міокарда і СН [15].
Порушення метаболізму глюкози. В діабетичному
серці спостерігається первинний дефект стимуляції
процесів гліколізу і окиснення глюкози, що може зай
мати одне з провідних місць в патогенезі діабетичної
КМП. Зокрема, значне пригнічення цих процесів виявлено в ізольованих кардіоміоцитах та у хворих на ЦД.
Гальмування утилізації глюкози в «діабетичному» серці, сповільнення її транспорту через мембрану сарколеми, ймовірно, опосередковане порушенням функціонування транспортерів глюкози (GLUT-1, GLUT-4)
[16]. Активація процесів окиснення глюкози і, відповідно, збільшення концентрації FFA зумовлює гальмівний ефект на функціонування піруватдегідрогеназного комплексу, що є одним із механізмів пригнічення
окиснення глюкози. Ці зміни сприяють зменшенню
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резервів АТP в міокарді, що може спостерігатись у хворих на ЦД 2-го типу, в яких, як відомо, показники концентрації FFA мають тенденцію до зростання. Вплив
вищеописаних порушень на скорочувальну функцію
міокарда виявлено в перфузованому міокарді генетично детермінованих діабетичних мишей. Дисфункція
скорочувальної функції міокарда проявлялась збільшенням показників кінцево-діастолічного тиску ЛШ,
пригніченням зростання тиску в ЛШ, ФВ і сили серцевих скорочень. Посилення експресії GLUT-4 сприяло
нормалізації метаболізму і скорочувальної функції міокарда. Отримані результати чітко вказують на значення
порушень метаболізму глюкози в патогенезі діабетичної кардіоміопатії [17].
Інсулінорезистентність і діабетична кардіоміопатія. Шляхи сигналізації інсуліну в міокарді впливають
на клітинний гомеостаз через контроль синтезу білків,
використання субстратів і життєздатності клітин. Транспорт глюкози в міокарді, скелетних м’язах, печінці та
жировій тканині опосередковується GLUT-4. Інсулін
через зв’язок зі своїм рецептором активує субстрат
рецептора інсуліну (IRS)-1/2 та PI3K/протеїнкіназу B
(Akt), стимулюючи переміщення GLUT-4 до клітинної
мембрани та подальше поглинання глюкози [4]. Крім
того, фізіологічна внутрішньоклітинна сигналізація інсуліну в міокарді сприяє активації ендотеліальної NOсинтази (eNOS) і біодоступності оксиду азоту (NO),
необхідного для оптимального коронарного кровотоку та функції міокарда. Подвійний нокаут IRS-1/2
знижує вміст АТР в кардіоміоцитах, погіршує метаболізм і функціональний стан міокарда, збільшує фіброз
і сприяє розвитку СН [18]. Пригнічення сигнального
шляху PI3K/Akt, зменшення експресії та транслокації
GLUT-4 виявлено у біоптатах м’язів шлуночків міокарда, отриманих від хворих на ЦД 2-го типу [19].
Убіквітинлігаза Е3, білок MG53 можуть негативно
впливати на стан інсулінової сигналізації. Зокрема, підвищення рівня MG53 в мітохондріях при моделюванні
ЦД 2-го типу корелює з посиленням протеосомної деградації рецептора інсуліну та IRS-1. Крім того, специфічна для кардіоміоцитів надмірна експресія MG53
гальмує інсулінову сигналізацію та посилює фіброз
міокарда. Це дозволяє припустити, що можливість регуляції міокардіального MG53 може бути потенційною
терапевтичною стратегією у запобіганні діабетичній
КМП і прогресуванню клінічних ознак СН [20].
Чинники ризику, зокрема ожиріння та неадекватна
активація RAAS, можуть погіршити метаболізм інсуліну в міокарді через активацію сигнального шляху рапаміцину (mTOR)/6 kinase 1, що збільшує фосфорилювання серину та зменшує фосфорилювання тирозину
ІRS-1/2 і погіршує взаємодію PI3K та активацію Akt/
eNOS і продукцію NO. Зниження продукції NO погіршує релаксацію коронарних судин та інсулін-опосередковане залучення капілярів, а Akt/eNOS і NO
важливі для транспортування інсуліну та глюкози, необхідних для фізіологічного забезпечення функціонування міокарда [21]. Погіршення продукції NO також
призводить до активації трансглутамінази і цим сприяє
розвитку фіброзу та жорсткості серця. Міокардіаль-
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на IR внаслідок активації транскрипційного ядерного
фактора каппа-бі (NF-κB) та c-JNK, що індукує фосфорилювання IRS-1, провокує прозапальні цитокіни,
зокрема фактор некрозу пухлини α (TNF-α) [21].
Жирні кислоти і діабетична кардіоміопатія. За фізіологічних умов серце проявляє значну гнучкість щодо
метаболічного субстрату, використовуючи з метою
отримання ангіотензинових рецепторів (АТР) енергію
різних субстратів, таких як FFA, глюкоза, кетонові тіла,
лактат та деякі амінокислоти. Мітохондрії становлять
приблизно 20–30 % від загального об’єму кардіоміоцитів [22] і виробляють в процесі окислювального фосфорилювання > 95 % АТР [23]. Цикл лимонної кислоти
зазвичай становить решту 5 % АТР. Однак в умовах гіперглікемії, IR і гіпертригліцеридемії спостерігається
зниження здатності міокарда використовувати глюкозу
як джерело енергії, і серце згодом переходить на FFAs
[24]. Цей перемикач субстрату енергії супроводжується порушенням окислювального фосфорилювання та
мітохондріального протонного витоку, що призводить
до збільшення продукції ROS. Оскільки міокард має
обмежену антиоксидантну здатність, посилення мітохондріальної продукції ROS призводить до руйнування
NO та зниження біодоступності NO, ознак діабетичної
кардіоміопатії [25].
ЦД сприяє порушенням метаболізму жирних кислот (FA), що призводить до ліпотоксичного ефекту в
кардіоміоцитах. Жирні кислоти потрапляють у кардіо
міоцит за допомогою пасивної дифузії, а також полегшеного транспорту, що може бути опосередкований
різними білками транспортування FA, включно з білками, що зв’язують жирні кислоти. Після надходження у клітину FA використовуються мітохондріями як
субстрат для генерування АТP або ініціюють рецептори, що активуються пероксисомним проліфератором
(PPARs), сприяючи транскрипції генів, які кодують
білки-транспортери FA. В цілому накопичення FA в
міокарді призводить до зменшення продукції енергії
серцем, скорочення міоцитів і ліпоапоптозу [26].
Експресія різних ізоформ PPARs, а саме α, β/δ та γ,
в міокарді відіграє ключову роль у метаболізмі глюкози,
ліпідів і гомеостазі енергії. Експресія PPAR-α в міокарді
відбувається на відносно високих показниках, і його активація безпосередньо впливає на поглинання FFA та
мітохондріальне окиснення FFA. PPAR-α регулює накопичення та транспортування ліпопротеїнів, а також
модулює захисну й окиснювальну функції [27]. Підвищена експресія кардіоміоцит-специфічного PPAR-α зумовлює зменшення поглинання Са2+ саркоплазматичним ретикулумом (SR), гіпертрофію ЛШ, систолічну
дисфункцію, посилення експресії мозкового натрійуретичного пептиду (BNP) та BNP типу В. Репресія міокардіальних PPAR-α запобігає експресії метаболічних
генів FFA та індукує перехід від FFA до використання
глюкози в міокарді. Розвиток діабетичної КМП, хронічна експозиція підвищених FFA, ймовірно, зменшують експресію PPAR-α. Проте в міокарді хворих на ЦД
2-го типу експресія PPAR-α суттєво не змінюється. Таким чином, PPAR-α-індуковане збільшення окиснення
FFA у діабетичному серці може спочатку служити ком340

пенсаційним механізмом регулювання окиснення по
принципу «субстрат — субстрат». Крім того, знижений
рівень PPAR-α при ЦД може мати дезадаптивні наслідки з точки зору серцевого метаболізму, включаючи глюкотоксичність і функціональні порушення міокарда.
Подібно до PPAR-α, в тканинах серця спостерігається
експресія ізоформ PPAR-β/δ на відносно високих показниках, причому ізоформи PPAR-β/δ регулюють
експресію транскрипційного гена та метаболізм FFA.
Посилена сигналізація PPAR-β/δ сприяє використанню FFA, тоді як делеція PPAR-β/δ знижує окиснення
експресії генів та окиснення FFA. Крім того, в міокарді
PPAR-γ відіграє важливу роль у антигіпертрофічних і
протизапальних ефектах. Агоністи PPAR-γ покращують
чутливість до інсуліну і посилюють засвоєння глюкози
кардіоміоцитами. Таким чином, PPAR-γ можуть бути
корисними для підтримки метаболізму глюкози і FFA,
і навпаки, гальмування PPAR-γ може сприяти розвитку
діабетичної кардіоміопатії [16].
Цикл «FFA — глюкоза» (цикл Рендла) — це метаболічний механізм, що передбачає конкуренцію між глюкозою та FFA за їх окиснення та поглинання і, таким
чином, пов’язаний з IR і ЦД 2-го типу. Зазвичай окиснення FFA збільшує мітохондріальні співвідношення
ацетил-CoA/CoA та NAD/NADН, що пригнічують активність піруватдегідрогенази та погіршують метаболізм
глюкози, внаслідок чого накопичується цитрат, зростає
глюкозо-6-фосфат та пригнічується гексокіназа [28].
Толл-подібні рецептори (TLR) — це складова вродженої імунної системи, що відповідає за розпізнавання і реагування не тільки між- і внутрішньоклітинними
молекулами, що в основному асоційовані з патогенами
(зазвичай активуються бактеріальним ліпополісахаридом), а й на декілька ендогенних лігандів за участю
адипоцитів з наслідком метаболічної взаємодії з клітинами міокарда, оскільки кардіоміоцити експресують
TLR4 [29]. Лігандом TLR4 є FA, а їх зв’язування опосередковується циркулюючим гострофазним глікопротеїном Fetuin A (Fet A), завдяки якому ліпіди індукують
IR [30]. Існує асоціація між високим рівнем Fet A та
ССЗ у хворих на ЦД [31].
Оскільки високий вміст Fet A на рівні адипоцитів
корелює з більш високим рівнем експресії TLR-2, це
означає, що збільшення вмісту Fet A у хворих з метаболічним синдромом пов’язане з запаленням і проявляється активацією TLRs [32]. Довготривале збільшення
концентрації FA стимулює TLR4 на адипоцитах, що
призводить до зростання продукції запальних адипокінів, включаючи інтерлейкін-6 (IL-6), TNF-α та моноцитарний хемоатрактантний протеїн-1 (MCP-1), і,
як наслідок, накопичення моноцитів, що спричиняє
порушення чутливості до інсуліну [33, 34]. Продемонстровано, що діабетична КМП супроводжується збільшенням вмісту TLR2/4, FFA та Fet A, однак існує можливість досягти корекції концентрації цих біомаркерів
шляхом обмеження калорій [33, 35].
Зростання β-окиснення FFA призводить до приєднання та/або прогресування IR і дисфункції білківтранспортерів Са2+. Відомо, що внутрішньоклітинний
рівень Са2+ регулюється шляхом відкриття АТP-
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залежного К+-каналу, визначаючи зменшення надходження Са2+ і сприяючи погіршенню скоротливості
кардіоміоцитів. Ці метаболічні порушення провокують
приєднання та/або прогресування внутрішньоміокардіальної ліпотоксичності, підвищення вмісту прозапальних цитокінів і гіпертрофію кардіоміоцитів. Зростання внутрішньоклітинного вмісту FFA пригнічує
активність ключових ферментів, зокрема піруватдегідрогенази, зумовлює накопичення проміжних сполук
гліколізу та цераміду, що сприяє гіперпродукції TNF-α
та потенціює апоптоз. Оксидативний стрес завдяки потенціюванню процесів гіперглікування та порушення
фосфорилювання p53 прискорює апоптоз [36, 37].
AMP-активована протеїнкіназа (AMPK) є провідним регулятором енергетичного гомеостазу клітин. Разом з клітинним стресом і підвищеним співвідношенням AMP/ATP активація AMPK посилює експресію та
транслокацію GLUT-4, і, таким чином, інсулін-індуковане поглинання глюкози збільшує мітохондріальний
біогенез, що призводить до окиснення FFA та гліколізу. Активована AMPK стимулює поглинання глюкози,
окиснення FFA та гліколіз, одночасно негативно регулюючи mTOR-сигнальний шлях, глюконеогенез, синтез ліпідів і білків у кардіоміоцитах. Активації AMPK
належить позитивна роль у запобіганні прогресуванню
діабетичної кардіоміопатії [38].
Оксидативний стрес і діабетична кардіоміопатія.
Оксидативний стрес сприяє розвитку та прогресуванню
IR в міокарді, діабетичній КМП та СН. Мітохондріальні
ROS є природними побічними продуктами метаболізму
O2 в комплексах I і III електронтранспортного ланцюга.
У фізіологічних умовах основний електрохімічний градієнт протонів використовується для синтезу АТР. Однак гіперглікемія, IR збільшують надходження NAD+
та флавінаденіндинуклеотиду до мітохондріального дихального ланцюга, що супроводжується гіперполяризацією внутрішньої мембрани мітохондрій, гальмуванням
транспорту електронів у складі комплексу III та надлишковим утворенням ROS [39]. NADPH-оксидаза є ще
одним важливим джерелом ROS в кардіоміоцитах. Повідомляється, що при ожирінні спостерігається активація
NADPH-оксидази, системна та кардіальна IR. Підвищена RAAS-опосередкована активність NADPH-оксидази
також може безпосередньо сприяти фіброзу міокарда
шляхом активації профібротичного трансформуючого фактора росту (TGF) [40]. Інші джерела ROS при
діабетичній КМП включають підвищення активності
ксантиноксидази, мікросомального ферменту Р-450 та
дисрегуляцію NOS. Активація ROS в міокарді не тільки збільшує активність поліолового шляху, утворення
AGEs, експресію рецепторів AGEs та його активуючих
лігандів, PKC сигналізації та гексозамінового шляху, але
й пригнічує активність eNOS та простациклін-синтази,
що сприяє розвитку діабетичної кардіоміопатії [41].
Хронічне запалення низької інтенсивності та діабетична кардіоміопатія. Активація класичних шляхів
обміну глюкози при ЦД і збільшення утворення AGEs
здатні безпосередньо або опосередковано ініціювати
і посилювати продукцію медіаторів запалення [28].
Зокрема, накопичення AGEs в білках і ліпідах стимуVol. 16, No. 4, 2020

лює синтез медіаторів запалення та активацію NF-κB
(потужного індуктора прозапальних процесів). AGEs
впливають на рецептори, присутні на мікроглії та
макрофагах, що супроводжується стимуляцією продукції цитокінів (IL-1, IL-6, IL-17, TNF-α), MCP-1,
C-реактивного протеїну та хемокінів. Стимуляція рецепторів AGEs внаслідок активації шляху NF-κB може
викликати каскад запальних реакцій. NF-κB, як чинник транскрипції, активує експресію генів прозапальних цитокінів, а також відповідає за індукцію апоптозу.
Активація NF-κB також пригнічує експресію антиоксидантних генів і, таким чином, опосередковано послаблює вроджений антиоксидантний захист [42].
Хронічна гіперглікемія, активація прозапальних
процесів також впливають на структурні особливості
гіперглікованих білків, порушують антигенні властивості, сприяють інфільтрації моноцитами, макрофагами і нейтрофілами. Імунні клітини, у свою чергу,
продукують цитокіни, що сприяє набряку і активації
запальних процесів [43].
Гіперактивовані моноцити і клітини імунної системи характеризуються «злоякісним» позитивним зворотним зв’язком у процесах збільшення синтезу медіаторів запалення і, таким чином, потенціюють органічні
зміни в тканинах. Цитокіни, зокрема IL-1, IL-6 і IL-17,
здатні сенсибілізувати рецептори. Крім того, активація
патофізіологічних процесів призводить до пошкодження кардіоміоцитів унаслідок апоптозу, індукованого
MAPK. TNF-α також сприяє експресії молекул міжклітинної адгезії-1 (ICAM-1), адгезії судинних клітин-1
(VCAM-1), що здатні зменшувати швидкість перфузії
крові [44]. Гіпоксія та ішемія при ЦД погіршують перебіг патофізіологічних процесів шляхом індукції індуцибельної NO-синтази (іNOS), а також продукції NO [45].
Отже, активація запального каскаду, посилення активності прозапальних цитокінів і дисрегуляція сигнальних шляхів сприяють ушкодженням функціональної та
структурної організації кардіоміоцитів, що може супроводжуватись розвитком діабетичної кардіоміопатії.
Дезадаптивна протизапальна реакція пов’язана з
розвитком діабетичної кардіоміопатії. Вроджена імунна система, тобто нейтрофіли, тучні клітини, дендритні
клітини, макрофаги й еозинофіли, бере участь в патогенезі діабетичної кардіоміопатії. Активація та експресія прозапальних цитокінів, зокрема TNF-α, IL-6 та
IL-8, МСР-1, ICAM-1, VCAM-1 сприяють OS в міокарді, реконструкції, фіброзу та діастолічній дисфункції
[16]. Експресія цитокінів регулюється NF-κB, а TLR4
відіграє важливу роль у процесах активації NF-κB,
прозапальної та вродженої реакції імунної системи. Ці
протизапальні реакції виникають у різних популяціях
клітин серця, включаючи ендотеліоцити коронарних
судин і гладкої мускулатури, а також фібробласти і кардіоміоцити [46].
Високий рівень FFA, порушення метаболічної сигналізації інсуліну та гіперглікемія активують запальну
реакцію NLR family pyrin domain containing 3 (NLRP3)
(NACHT, LRR та PYD-домени), рекрутинг прокаспази 1 (СASP-1) — молекулярного маркера діабетичної
КМП. Активація СASP-1 є підсилювачем функціо-
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нального стану численних прозапальних шляхів, що
включають NF-κB, хемокіни та ROS. Цикл позитивного зворотного зв’язку NF-κB додатково стимулюють
NLRP3, proСASP 1 та утворення pro-IL-1β [47]. Водночас збільшення міграції моноцитів/макрофагів в умовах підвищеного утворення ROS та зниженої біодоступності NO збільшує число макрофагів, що можуть бути
поляризовані у прозапальні класичні М1-фенотипи
активованих макрофагів. Протизапальна реакція М1фенотипів активованих макрофагів не регулюється,
тоді як протизапальна відповідь альтернативного М2фенотипу пригнічена в діабетичному серці [45].
Взаємодія гіперактивованого OS і прозапальних
шляхів посилює опосередковані гіперглікемією пошкодження клітин. Індукований ROS OS, різноманітні прозапальні процеси взаємодіють на різних рівнях
і зумовлюють безліч патофізіологічних порушень. Гіперглікемія, як відомо, збільшує транспорт глюкози
в мітохондрії, що призводить до неефективного переносу електронів через окиснювально-відновні центри
і, отже, генерації супероксид-аніона. Надмірна продукція супероксид-аніона сприяє утворенню інших
ROS, зокрема Н2О2, ОН–. Взаємодія супероксид-аніона з NO супроводжується продукцією пероксинітриту (ONOO–) — потужної сполуки, що викликає
нітрозування кількох важливих білків і призводить до
функціональних та структурних ушкоджень. Продукти
розпаду некротизованих клітин сприяють появі прозапальних клітин в пошкодженій ділянці і, отже, активують локальний запальний процес [5].
Фактор-2, зв’язаний з еритроїдним ядерним фактором (Nrf2), — лейциновий білок, що у відповідь на
OS сприяє експресії антиоксидантних білків, зокрема
гемоксигенази. Опосередкований гіперглікемією ОS
активує також інші метаболічні шляхи клітини, зокрема Nrf2, що отримав назву «транскрипційний фактор»,
і NF-κB. Nrf2 є ключовим регулятором у сигнальному
шляху, що включає першу лінію захисту проти ОS і
підвищення концентрації ROS. Активація Nrf2-шляху
сприяє експресії антиоксидантів і цитопротекторних
ферментів (супероксиддисмутази, глутатіонпероксидази та глутатіон-S-трансферази), виступає як один із
гомеостатичних механізмів захисту клітин від токсичної дії OS. Проте постійне стимулювання Nrf2 в умовах
хронічної гіперглікемії опосередковує дисбаланс окисно-відновного гомеостазу [42].
Nrf2-шлях переважно регулюється зв’язуванням з
інгібітором регуляторного білка Keap1, що спрямований на повсеквітацію та деградацію Nrf2, і, таким чином, підтримує низький клітинний рівень Nrf2. В умовах OS Nrf2 та його регулятори зазнають модифікацій,
що викликає дисоціацію Nrf2 [48]. Гіперглікемія та ІR
пригнічують експресію та активність Nrf2 за допомогою позаклітинного сигнал-регульованого кіназно-1/2
(Erk1/2)-опосередкованого шляху, що сприяє OS і стійкості до інсуліну в кардіоміоцитах. Відновлення активності Nrf2 запобігає накопиченню ліпідів, спричиненому ЦД, запаленням, фіброзом і супутньою серцевою
дисфункцією, що надає ще одну потенційну стратегію
профілактики діабетичної кардіоміопатії [49].
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NF-κB є одним із ключових чинників транскрипції,
що регулює експресію прозапальних цитокінів, профібротичних генів та виживання клітин, таким чином
сприяючи мітохондріальній та серцевій дисфункції у
діабетичних серцях. При ЦД ROS, AGEs та стимуляція RAAS в міокарді можуть безпосередньо викликати
активацію NF-κB. Це, у свою чергу, сприяє дезадаптивній імунній відповіді та вивільненню прозапальних
цитокінів, зокрема TNF-α, МСР-1, IL-6 та IL-8. Активація NF-κB у діабетичних серцях мишей асоціюється з NADP-оксидазно-опосередкованим зростанням
генерування ROS, пероксинітриту та супероксиду, що
призводить до зниження біодоступності NO [26].
Сигнальні шляхи протеїнкінази С (PKC) при діабетичній КМП активуються у відповідь на гіперглікемію
та ІR. Оксидативний стрес, запалення, активація RAAS
і симпатичної нервової системи (СНС) додатково сприяють активації PKC. Вважається, що ізоформи PKC α,
β, ε, θ та δ беруть участь у розвитку гіпертрофії діабетичного серця. Зокрема, PKC β2 шляхом змін експресії
кавеоліну-3 та Akt/eNOS опосередковує викликану гіперглікемією діастолічну дисфункцію міокарда [50, 51].
Цілеспрямоване пригнічення PKC β2 при моделюванні
діабетичної КМП сприяє покращенню скорочення,
розвитку гіпертрофії та фіброзу серця. Отже, активація
PKC може викликати клітинні та функціональні зміни,
що сприяють розвитку діабетичної КМП та СН [51].
Активація
мітоген-активованих
протеїнкіназ
(MAPK) також причетна до патогенезу діабетичної
КМП та СН. Erk1/2, p38 MAPK та JNK — це три важливі підродини MAPK, що регулюють процеси росту
серця, гіпертрофії та ремоделювання. Посилене фосфорилювання міокарда Erk 1/2 та активація p38 MAPK
спостерігається при стрептозотоциновому діабеті під
час ішемії, а серцева дисфункція, спричинена ожирінням/IR, пов’язана з активацією S6-кінази 1 та Erk1/2.
JNK може бути активована OS, запальними цитокінами та метаболітами сфінголіпідів. Так само посилення
JNK-сигнального шляху в діабетичному серці сприяє
OS, стресу ендоплазматичного ретикулуму та інтерстиціальному фіброзу. На противагу цьому гальмування
фосфорилювання JNK аналогом куркуміну запобігає
вираженому індукуванню запалення та апоптозу у діабетичних серцях [52, 53].
Оксидативний стрес в міокарді, ліпотоксичність,
хронічне запалення низької інтенсивності та накопичення неправильно складених білків погіршують
функцію серцевого саркоплазматичного ретикулуму
та сприяють ендоплазматичному стресу SR, індукуючи відповідь на незгорнуті білки (UPR). Cтрес SR та
UPR гальмують синтез білка в клітині, деградацію неправильно складених або пошкоджених білків і збільшують клітинний апоптоз та автофагію. Посилення
серцевого апоптозу є основним чинником ризику розвитку діабетичної КМП, зокрема, апоптоз кардіоміоцитів в біоптаті тканини діабетичного серця в 85 разів
перевищує контрольні показники. Пригнічення мішеней рапаміцину 1 (mTORC1) полегшує ініціювання
автофагії. При діабетичній КМП спостерігається порушення регуляції автофагії, що впливає на автофагосо-
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му в кардіоміоцитах та синтез лізосом [54]. У зв’язку з
цим в умовах ІR та ЦД 2-го типу активація автофагії
розглядається як компенсаторний механізм зворотного зв’язку для захисту від клітинного апоптозу та підтримки фізіологічної функції клітини [16].
Гіперглікемія пов’язана з підвищеним вмістом
О-зв’язаного β-N-ацетил-D-глюкозаміну (O-GlcNAc),
що викликає посттрансляційну модифікацію серцевих білків. Зростання O-GlcNAc спостерігається у
діабетичному серці і може призвести до пригнічення
мітохондріальної функції, продукції енергії, посилення серцевої дисфункції та СН [55]. У фізіологічних
умовах шлях біосинтезу гексозаміну регулюється субстратом метаболізму фруктозо-6-фосфату з генеруванням фрагмента O-GlcNAc. Тимчасова активація
O-GlcNAc-сигналізації зазвичай є цитопротекторною
та підвищує життєздатність клітин [56]. Стійке підвищення O-GlcNAc у діабетичному серці опосередковує
порушення метаболічної сигналізації інсуліну, апоптоз
кардіоміоцитів [57].
Існує тісний взаємозв’язок між метаболізмом поживних речовин і вивільненням екзосом із клітин, зокрема кардіоміоцитами. Екзосоми — це позаклітинні
везикули діаметром від 30 до 90 нм, що вважаються
важливими медіаторами зв’язку за принципом «клітина — клітина». Вони містять різноманітні біологічні
компоненти, зокрема ліпіди, короткі одноланцюгові
некодуючі молекули RNA (miRNA), білки та фактори
транскрипції, що регулюють фізіологічні та патофізіологічні ефекти [58]. У діабетичних серцях при моделюванні ЦД 2-го типу екзосоми, що містять високий
рівень miRNA-320, внаслідок зменшення білків теплового шоку 20, вивільняються з кардіоміоцитів і транспортуються в ендотеліоцити коронарних судин, що
супроводжується зниженням продукції NO і гальмуванням ангіогенезу. Отже, екзосоми можуть не тільки
бути біомаркерами, але й виступати як потенційна терапевтична стратегія щодо запобігання або прогресування діабетичної кардіоміопатії [59].
Убіквітин-протеасомна система (UPS) відповідає
за підтримку гомеостазу білка шляхом деградації пошкоджених протеїнів, зокрема неправильно згорнутих та окиснених білків. In vitro та in vivo показано, що
дисфункція UPS є ранньою знахідкою при ЦД, що запускає процеси патологічної реконструкції міокарда.
Дослідженням UPS in vivo встановлено, що посилення активності UPS в міокарді завдяки активації PA28α
(цитозольного комплексу 200 кДа, утвореного двома
різними, але спорідненими 28-кДа субодиницями,
PA28α і PA28β) знижує протеотоксичний стрес на рівні
міокарда, зменшуючи серцеву дисфункцію. Отже, протеасомна дисфункція може представляти собою новий
механізм, що бере участь у патогенезі діабетичної кардіоміопатії [60].
Протеотоксичний стрес внаслідок надмірного вироблення неправильно згорнутих білків/пригнічення
протеасом/гальмування автофагії призводить до дисфункції скоротливості міокарда. Зниження активності
протеотоксичного стресу за рахунок поліпшення автофагічної функції позитивно впливає на скоротливість
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міокарда [61]. Отже, зниження протеотоксичного стресу є ключовим чинником збереження функції кардіоміоцитів. Зниження серцевої протеотоксичності може
мати терапевтичний ефект у лікуванні діабетичної кардіоміопатії [35, 60].
Оксидативний стрес за участі NF-κB, активатора
протеїну-1 (AP-1) і МАРК-шляхів сприяє маніфестації
прозапальних процесів. ROS активують IκB-кіназний
комплекс, що викликає фосфорилювання ІκB, активацію NF-κB і, як наслідок, загибель клітин. Взаємодія
вільного гетеродимера NF-κB з IκB дозволяє йому долати ядерну мембрану і зв’язуватися з ділянкою хромосоми, що кодує κ-ланцюг імуноглобулінів [41].
Індукція процесів транскрипції цієї ділянки посилює
продукцію TNF-α, IL-6 та інших цитокінів. Оксидативний стрес стимулює стрес-активовані протеїнкінази,
зокрема с-Jun N-термінальну кіназу, що в подальшому
активує субодиницю Jun AP-1 і, отже, стимулює AP-1опосередковану колагеназу, продукцію фактора росту тканин-1 та інших цитокінів. Активація AP-1 може
сприяти локальному запаленню в судинах. Перехресна
взаємодія між Nrf2 і NF-κB є фізіологічно і фармакологічно необхідною. Зокрема, стимуляція Nrf2 шляху,
як відомо, уповільнює активацію NF-κB за рахунок
зниження ROS-опосередкованої активації IKK шляхом пригнічення деградації IκB. Подальша активація
NF-κB, безпосередньо або опосередковано, завдяки використанню гістондеацетилази 3, конкурує з Nrf2. Взаємодія між цими двома шляхами забезпечує підтримку
гомеостазу клітини. Проте захворювання, пов’язані з
надлишковою генерацією OS, можуть призвести до дисбалансу у напрямку Nrf2-NF-κB і, отже, супроводжуватися фатальними для клітини наслідками [42].
Циклічний модулятор аденозинових 5’-монофосфатів (CREM) — чинник транскрипції, що регулює
cAMP-сигнальний шлях та експресію серцевих генів.
Члени родини CREM можуть сприяти фіброзу серця,
особливо у відповідь на гіперглікемію та підвищений
рівень FFA. Експресія CREM збільшується у кардіоміоцитах при моделюванні ЦД 1-го типу, що супроводжується посиленням фіброзу серця. Несприятливі ефекти
були пов’язані зі змінами ацетилювання гістонів і профілю miRNA. Це дозволяє припустити, що активація
CREM може сприяти епігенетичним і генетичним модифікаціям серцевих білків та опосередковувати глікемічну пам’ять при постійному прогресуванні діабетичної КМП [62].
Діабетична КМП пов’язана з посиленням міRNA
із середньою довжиною 22 нуклеотиди. Важливо,
що міRNA контролюють експресію транскрипційних і посттранскрипційних генів-мішеней шляхом
зв’язування з 3’-неперекладеною ділянкою RNA та
регулюють мітохондріальну функцію, продукцію ROS,
метаболізм Ca2+, апоптоз, автофагію та фіброз. Всі
вони розглядаються як важливі механізми при ЦД, що
впливають на процеси гіпертрофії, ремоделювання та
фіброзу міокарда, а також прогресування СН. У хворих
на ЦД 2-го типу спостерігається збільшення miR-15а,
-21, -24, -29, -30д, -103, -126, -146а, -150, -191, -223,
-320, -375 та -486 [63]. MiR-103, -107, -143 та -181 ві-
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діграють роль у чутливості до інсуліну та системному
метаболізмі глюкози. Підвищену експресію miR-454,
-500, -142-3p/5p та -1246 виявлено при ДД міокарда,
а miR-113a, -133a, -150 задіяні у регуляції гіпертрофії
кардіоміоцитів та інтерстиціального фіброзу [64, 65].
Ключову роль у розвитку порушень скорочувальної
функції міокарда відіграє порушення метаболізму Ca2+,
оскільки катіон контролює зв’язок між процесами збудження/скорочення. Скорочення скелетних і серцевих
м’язів ініціюється, коли Ca2+ звільнюється із SR у цитозоль через ріанодинові рецептори (RYRs) — лігандзалежні Ca2+-канали, що є важливими компонентами
Ca2+-сигнальних шляхів у м’язових клітинах. Під час
скорочення Ca2+ із SR, що є основним джерелом Ca2+,
під впливом RYRs вивільняється, а підвищена цитоплазматична концентрація Ca2+ викликає скорочення
міофіламентів. Порушення функціонального стану
RYRs може сприяти гіпертрофії міокарда та ішемічно-реперфузійним ураженням, однак патофізіологічне значення цих змін охарактеризовано недостатньо
[35]. Зменшення внутрішньоклітинної концентрації
іонів Ca2+ під час діастоли потенційно, через вплив на
активність RYRs, може бути обумовлене взаємодією
AGE/RAGE, оскільки RYRs завдяки своїй структурі,
багатій на вільні групи тіолів, дуже чутливі до OS [66].
AGE/RAGE внаслідок високої сприйнятливості RYRs
до OS викликають гіперактивність RYRs у кардіоміоцитах, а також гіперактивне RYRs-опосередковане
зменшення вмісту SR Ca2+, що призводить до зниження транзиту Ca2+ під час систоли. Крім того, зменшене
поглинання Ca2+ в мітохондріях може значно знизити
швидкість синтезу АТР, що cупроводжується зменшенням здатності до скоротливості та, відповідно, приєднання та/або прогресування діабетичної кардіоміопатії
[67]. Продукція ROS, до яких функція RYRs є чутливою, може бути пов’язана не тільки з взаємодією AGE/
RAGE, але й із симпатичною гіперактивністю, поєднаною з гіперглікемією при ЦД 2-го типу, що призводить
до порушень внутрішньоклітинного метаболізму Ca2+
та дисфункції процесів скорочення кардіоміоцитів [68].
Цитозольний рівень Са2+ регулює клітинний метаболізм, скорочення м’язів і клітинну сигналізацію.
Зазвичай у зв’язку з порушенням процесів збудження
та скорочення міокарда Са2+ після деполяризації сарколеми потрапляє в цитоплазму через високопорогові
Са2+-канали типу L, що ініціює процеси вивільнення
Са2+ із саркоплазматичного ретикулуму. Са2+ з метою
стимулювання скорочення міофібрил зв’язує тропонін
С. Са2+ в період релаксації транспортується обернено у
SR, а решта Са2+ в кардіоміоциті викачується сарколемою Na+-/Са2+-обмінника та Са2+-помпою плазматичної мембрани [69]. Однак при діабетичній КМП порушення цих процесів збільшує тривалість потенціалу дії
та продовжує час діастолічної релаксації [22].
У серцях діабетичних мишей 2-го типу спостерігається подовження періоду внутрішньоклітинного Са2+
у спокої, пролонгування внутрішньоклітинного розпаду Са2+, уповільнення процесів транспортування Са2+,
зменшення відкачки Са2+, порушення зворотного захоплення Са2+ саркоплазматичним ретикулумом [8].
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Отже, порушення обміну Са2+ в кардіоміоцитах відіграє ключову роль у розвитку серцевої ДД, характерної
для ранніх стадій діабетичної кардіоміопатії.
Ренін-ангіотензинова система і діабетична кардіо
міопатія. Підвищена активність системної та тканинної RAAS в умовах хронічної гіперглікемії та ІR відіграє
важливу роль у патогенезі діабетичної КМП та СН.
Рівні ангіотензину (АТ) в сироватці крові статистично
значуще корелюють з показниками постпрандіальної
концентрації глюкози при ІR і ЦД 2-го типу [70]. Крім
того, прозапальний рецептор ангіотензину II є нерегульованим, а протизапальний АТ-2R знижується на ранніх стадіях ЦД. Фізичне навантаження спонукає зсув
RAAS у бік осі рецептора АТ2/Mas у скелетних м’язах
[71], і, навпаки, пригнічення рецептора AT2 з PD123319
погіршує сигналізацію інсуліну [72]. У пацієнтів із ЦД
1-го типу активація системної RAAS, викликана гіперглікемією, ймовірно, також має значення в патогенезі діабетичної КМП. Зокрема, результати низки
досліджень свідчать про значення підвищення вмісту
мінералокортикоїдів (МR) у становленні системної та
тканинної ІR: рецептори мінералокортикоїдів асоціюються з системною ІR, гіперглікемією та дисліпідемією.
Повідом
ляється, що пригнічення альдостерон-/МRсигнального шляху сприяє зниженню захворюваності
та смертності хворих на ЦД із СН [73].
Стимулювання RAAS погіршує метаболічну сигналізацію інсуліну й індукує системну та міокардіальну
IR, частково шляхом активації mTOR-/S6-кіназного
сигнального шляху [74]. Посилена активація рецептора 1 ангіотензину II та МR сприяють зростанню адгезії
лейкоцитів/моноцитів в ендотеліоцитах коронарних
артерій, експресії запального цитокіну, інфільтрації та
поляризації макрофагів, що призводить до збільшення
прозапального фенотипу М1 в міокарді. Ці відхилення
посилюють дезадаптивне ремоделювання серця, інтерстиціальний фіброз і ДД, виявлені при діабетичній
кардіоміопатії [74].
Кардіоваскулярна автономна нейропатія серця і діабетична кардіоміопатія. Кардіоваскулярна автономна
нейропатія (КАН) є вторинним ускладненням, пов’я
заним із стійкою гіперглікемією, і включає порушення
функції ритму серця, гемодинаміки судин, структур і
функцій міокарда. Ранньою характеристикою КАН є
зниження парасимпатичної активності при більш високій активності СНС. У зв’язку з цим активація СНС
посилює сигналізацію β-1 адренергічних рецепторів, що
сприяє гіпертрофії серця, інтерстиціальному фіброзу,
апоптозу кардіоміоцитів і порушенню функції [15].
Мікросудинна дисфункція при діабетичній кардіоміо
патії. Діабетична КМП може бути пов’язана з дисфункцією коронарних артерій, що сприяє погіршенню
коронарного кровотоку та перфузії міокарда, функції
шлуночків і розвитку серцево-судинних захворювань.
Функція коронарних артерій і мікроциркуляторних
судин при діабетичній КМП порушена. Фізіологічно
кілька вазоактивних речовин, включаючи NO, простациклін та ендотеліальні гіперполяризуючі чинники,
відіграють сприятливу судинорозширювальну роль.
NO-опосередкована й ендотелійзалежна вазодилатація
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порушується при ЦД, що призводить до значної дисфункції мікроциркуляції [21]. Довготривале зростання
рівня ендотеліну-1 (ET-1) в плазмі крові у хворих на
ЦД поряд зі зниженою активністю eNOS та продукцією NO пов’язане з розвитком фіброзу та діастолічної
дисфункції міокарда. У зв’язку з цим нокаутна ендотеліальна клітина ET-1 попереджує ЦД-індукований
фіброз міокарда і сприятливо впливає на профілактику
діабетичної кардіоміопатії [75].
Фіброз міокарда. Фіброз міокарда і гіпертрофія кардіоміоцитів, ймовірно, є найбільш важливими чинниками приєднання та/або прогресування діабетичної
кардіоміопатії. Порушення транспорту Ca2+ в клітинах,
скорочувальних білків міокарда та посилення формування колагену призводить до патофізіологічних і
структурних змін міокарда, руйнування кардіоміоцитів. Загибель кардіоміоцитів може виникати в результаті апоптозу, некрозу або їх поєднаної дії. Повідомляється, що явища апоптозу і некрозу ідентифіковані в
діабетичному серці. Апоптоз не спричиняє утворення
рубця або суттєвого накопичення колагену в інтерстиції, а пошкоджені клітини заміщаються сусідніми
клітинами. Некроз спричиняє розширення екстрацелюлярних компартментів серед кардіоміоцитів і збільшення депонування колагену в дифузний розсіяний
спосіб, що виникає внаслідок замісного фіброзу і проліферації клітин сполучної тканини [76]. Апоптотичні
клітини, як відомо, є липкими і сприяють гіперкоагуляції та мікротромбозу. Крім того, апоптоз ендотеліоцитів і перицитів сприяє потовщенню базальної
мембрани, звивистості та подальшому ремоделюванню
мікросудин. Апоптоз ендотелію судин і міоцитів може
відбуватися під впливом прозапальних цитокінів (IL-1,
TNF-α, NO тощо), що продукують активовані макрофаги. Надмірний розвиток периваскулярної фіброзної
тканини призводить до збільшення жорсткості міокарда, що може бути однією з причин ДД ЛШ. При
ЦД виявлені зруйновані артеріоли, заміщені пучками
новоутворених колагенових фібрил і еластичних волокон, між якими вкраплені залишки ендотеліоцитів і
міоцитів. За цих умов виникає периваскулярний і міжкардіоміоцитарний фіброз, що свідчить про активацію
фібриногенезу, характерну для цукрового діабету [17].
Таким чином, хронічна гіперглікемія, інсулінова
резистентність і гіперінсулінемія викликають резистентність кардіоміоцитів до інсуліну та метаболічні
розлади, що посилюють дисфункцію мітохондрій,
оксидативний стрес, продукцію кінцевих продуктів
глікування, порушення обміну Ca2+ в мітохондріях,
хронічне запалення низької інтенсивності, активацію
системи «ренін — ангіотензин — альдостерон», стрес
ендоплазматичного ретикулуму, загибель кардіоміоцитів, а також мікросудинну дисфункцію. Ці патофізіологічні порушення сприяють жорсткості серця, гіпертрофії та фіброзу, розвитку діастолічної та систолічної
дисфункції міокарда і серцевої недостатності.
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Диабетическая кардиомиопатия:
эпидемиология, этиология и патогенез
Резюме. В обзоре детально проанализированы современные
взгляды на эпидемиологию, этиологию и патогенез диабетической кардиомиопатии. Сахарный диабет вызывает различные
структурные и функциональные модификации ткани миокарда. Эти патофизиологические изменения возникают в результате метаболических нарушений, вызванных гипергликемией,
инсулинорезистентностью и дислипидемией. Свободные жирные кислоты могут стимулировать окисление и накапливаться
в цитозоле, что приводит к липотоксическим эффектам путем
образования церамидов, диацилглицерола и реактивных форм
кислорода. Гипергликемия также вызывает увеличение содержания реактивных форм кислорода и образования конечных
продуктов гликирования, что сопровождается развитием сердечной глюкотоксичности. Сочетание этих патофизиологических процессов, дефицит АТФ и липо-/глюкотоксичность
являются промоторами дисбаланса Ca2+, стресса митохондриального/эндоплазматического ретикулума и развития апоптоза, активации сигнальных путей протеинкиназы С, митоген-активируемой протеинкиназы, убиквитин-протеасомной

системы, протеотоксического стресса, активации циклического модулятора аденозиновых 5’-монофосфатов, ренин-ангиотензиновой системы, вызывают хроническое воспаление
низкой интенсивности, диастолическую, а в дальнейшем систолическую дисфункцию, фиброз миокарда. Хроническая
гипергликемия, инсулиновая резистентность и гиперинсулинемия вызывают резистентность кардиомиоцитов к инсулину
и метаболические расстройства, которые усиливают дисфункцию митохондрий, оксидативный стресс, выработку конечных
продуктов гликирования, нарушение обмена Ca2+ в митохондриях, хроническое воспаление низкой интенсивности, активацию системы «ренин — ангиотензин — альдостерон», стресс
эндоплазматического ретикулума, гибель кардиомиоцитов, а
также микрососудистую дисфункцию. Эти патофизиологические нарушения способствуют жесткости сердца, гипертрофии и фиброзу, развитию диастолической и систолической
дисфункции миокарда и сердечной недостаточности.
Ключевые слова: сахарный диабет; диабетическая кардиомиопатия; эпидемиология; этиология; патогенез; обзор
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Diabetic cardiomyopathy:
epidemiology, etiology and pathogenesis
Abstract. This paper presents detailed analysis of current views on
the epidemiology, etiology and pathogenesis of diabetic cardiomyopathy. Diabetes mellitus causes various structural and functional
modifications of myocardial tissue. These pathophysiological
changes occur due to metabolic disorders caused by hyperglycemia,
insulin resistance and dyslipidemia. Free fatty acids can stimulate
oxidation and accumulate in the cytosol, leading to lipotoxic effects
through the formation of ceramides, diacylglycerol and reactive oxygen species. Hyperglycemia also causes an increase in reactive oxygen species and the formation of end products of glycation, which
is accompanied by the development of cardiac glucose toxicity.
The combination of these pathophysiological processes, adenosine
triphosphate deficiency and lipo-/glucose toxicity are promoters
of Ca2+ imbalance, mitochondrial/endoplasmic reticulum stress
and apoptosis, activation of protein kinase C signaling pathways,
mitogen-activated protein kinases, ubiquitin-proteasome system,
348

proteotoxic stress, activation of the cyclic modulator of adenosine
5’-monophosphates, renin-angiotensin system, causing low-grade
chronic inflammation, development of diastolic and, subsequently,
systolic dysfunction, myocardial fibrosis. Chronic hyperglycemia,
insulin resistance and hyperinsulinemia cause cardiomyocyte resistance to insulin and metabolic disorders that exacerbate mitochondrial dysfunction, oxidative stress, production of glycation
end products, alteration of Ca2+ metabolism in the mitochondria,
chronic low-grade inflammation, activation of the renin-angiotensin-aldosterone system, stress of the endoplasmic reticulum,
death of cardiomyocytes, as well as microvascular dysfunction.
These pathophysiological disorders contribute to cardiac stiffness,
hypertrophy and fibrosis, the development of diastolic and systolic
myocardial dysfunction and heart failure.
Keywords: diabetes mellitus; diabetic cardiomyopathy; epidemio
logy; etiology; pathogenesis; review
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