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Вступ

За даними літератури [1],
захворюваність на виразкову
хворобу (ВХ) залишається ви-
сокою. В Україні щороку під
диспансерним наглядом знахо-

диться майже 1 млн хворих на
ВХ, кожен другий з яких лікуєть-
ся в стаціонарі. Слід відмітити,
що за період з 1997 по 2006 рр.
приріст патології в цілому по
Україні становив 25,3 %. Показ-
ник поширеності гастриту і дуо-

деніту став на 43,4 % вищим ана-
логічного в 1997 р., а в 2006 р.
зазначений показник підвищив-
ся на 16,2 % порівняно з попе-
реднім роком [2].

В останні роки спостеріга-
ється значне зростання захво-
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рюваності на цукровий діабет
(ЦД) [3]. Щороку кількість хво-
рих збільшується на 5–7 %, а
кожні 10–15 років — подвою-
ється і до кінця першого деся-
тиріччя нового століття кількість
хворих на ЦД у світі станови-
тиме близько 300 млн [4]. За
кількістю хворих на ЦД Україна
входить до першої десятки кра-
їн світу, оскільки зареєстрова-
но понад 1 млн хворих, зокре-
ма 13,6 % — на інсулінозалеж-
ний цукровий діабет (ІЗЦД),
або ЦД 1 типу, і 86,4 % — на
інсулінонезалежний цукровий
діабет (ІНЦД), або ЦД 2 типу [5].
За даними епідеміологічних до-
сліджень, проведених Інститу-
том ендокринології й обміну
речовин АМН України, на двох
зареєстрованих пацієнтів при-
падає ще четверо–п’ятеро осіб,
які не підозрюють про своє за-
хворювання [6].

У зв’язку зі зростанням вище-
зазначених захворювань і їх ши-
рокою розповсюдженістю, за-
гальна кількість хворих на ВХ
у поєднанні з ЦД з року в рік
збільшується. При цьому функ-
ціональні розлади з боку гаст-
родуоденальної зони у хворих
на ЦД трапляються у 70–80 %
випадків, а органічна патологія
— до 40 % [7]. Частота суміс-
ного перебігу ВХ і ЦД становить
9,6 % [8]. Поєднаний перебіг
цих захворювань сьогодні є
складним і до кінця не вивче-
ним питанням клініки внутріш-
ніх хвороб.

Метою дослідження є вияв-
лення частоти поєднання ВХ і
ЦД, послідовності розвитку при-
єднання патологій, аналіз тяж-
кості ускладнень і особливості
перебігу.

Матеріали та методи
дослідження

Для досягнення поставленої
мети проведена вибірка даних
з історій хвороб пацієнтів, які
лікувалися в ендокринологіч-
ному та гастроентерологічному
відділеннях Полтавської об-
ласної клінічної лікарні (ПОКЛ)
ім. М. В. Скліфосовського у
2003 і в 2008 рр. Було проана-
лізовано 143 історії хвороби.
Отримані результати оброблені
з використанням методів ва-
ріаційної статистики. Проведе-
но пошук корелятивних законо-

мірностей між різними показни-
ками та їх змінами з метою уза-
гальнення отриманих даних
для подальшої розробки алго-
ритму обстеження хворих.

Результати дослідження
та їх обговорення

У 2003 р. в ендокринологіч-
ному відділенні ПОКЛ було об-
стежено та проліковано 520 хво-
рих на ЦД, із них 43 (8,27 %) хво-
рих із вищевказаною поєдна-
ною патологією. У 2008 р. в ен-
докринологічному відділенні
ПОКЛ лікувалося 844 хворих
на ЦД, із них 63 (7,46 %) хво-
рих мали супровідну патологію
гастродуоденальної зони. У
гастроентерологічному відді-
ленні ПОКЛ за 2008 р. обсте-
жено та проліковано 207 хво-
рих із патологією гастродуоде-
нальної зони, із них 35 пацієнтів
мали супровідний ЦД, що ста-
новить 16,9 %.

За статтю хворі розподіли-
лися так: 82 (57,34 %) чоловіки
і 61 (42,66 %) жінка. Щодо роз-
поділу відносно типу діабету,
котрий перебігає у поєднанні з
патологією гастродуоденальної
зони, то пацієнти були розподі-
лені на дві групи: I група —
хворі на ЦД 1 типу, II група —
хворі на ЦД 2 типу. До I групи
від загальної кількості проаналі-
зованих історій хвороб належа-
ло 60 (41,96 %) хворих, до II гру-
пи — 83 (58,04 %) хворих. Се-
редній вік обстежених і про-
лікованих хворих I групи стано-
вить (40,22±1,82) року, II —
(54,46±1,09) року. У середньо-
му в I і II групах кількість гос-
піталізацій за рік становила
1,25 разу.

Для поєднаної патології гас-
тродуоденальної зони та ЦД
характерна така частота заго-
стрень залежно від пори ро-
ку:  для I групи — літо–осінь
(17,67 %), зима–весна (23,31 %);
для  II групи  — літо–осінь
(21,22 %), зима–весна (37,8 %).
Проаналізовано належність
хворих із даною поєднаною
патологією до груп крові за
системою АВ0 і резус-належ-
ність. Першу групу крові мали
21,22 % осіб, другу — 56,76 %,
третю — 22,02 %, четверту —
0 % осіб. У двох пацієнтів був
наявний негативний резус-фак-
тор крові.

Аналіз біохімічних показни-
ків показав, що середній рі-
вень глюкози крові протягом
дня в I групі становив (9,50±
±0,43) ммоль/л, у II групі —
(9,86±0,24) ммоль/л (P>0,05).
Глюкоза сечі становила в I групі
(n=55) (2,04±0,29) %, у II групі
(n=63) — (1,28±0,30) % (P<0,05).
Глікозильований гемоглобін
визначався у 28 хворих зі 143
обстежених і становив у серед-
ньому в I групі (n=16) (10,08±
±0,53) %; у II групі (n=12) —
(8,33±0,62) % (P<0,05). Се-
редній рівень холестерину кро-
ві становив у I групі (n=55) (5,36±
±0,44) ммоль/л, у II групі (n=59)
— (5,71±0,18) ммоль/л.

Хворим із даною поєднаною
патологією були встановлені
такі основні діагнози: ВХ +
ЦД 1 типу — 30 (26,44 %) ви-
падків; ВХ + ЦД 2 типу — 27
(22,99 %) випадків; гастрит +
ЦД 1 типу — 13 (6,89 %) ви-
падків; гастрит + ЦД 2 типу
— 17 (11,49 %) випадків; дуо-
деніт + ЦД 1 типу — 9 (2,29 %)
випадків; дуоденіт + ЦД 2 типу
— 15 (9,19 %) випадків; гаст-
родуоденіт + ЦД 1 типу — 12
(5,75 %) випадків; гастродуоде-
ніт + ЦД 2 типу — 20 (14,94 %)
випадків. Необхідно відзначити,
що підставою були дані фібро-
гастродуоденоскопії (ФГДС) і
візуальна картина слизової обо-
лонки без морфологічного під-
твердження. Найхарактерні-
шими були такі симптоми: гіпер-
емія слизової оболонки, дефор-
мованість цибулини дванадця-
типалої кишки.

У 74 (51,75 %) хворих обох
груп були діабетичні усклад-
нення: діабетична полінейро-
патія, ретинопатія або ангіопа-
тія сітківки, ангіопатія нижніх
кінцівок і нефропатія. Так, у
хворих I групи наявні такі фор-
ми діабетичної полінейропатії:
сенсорно-рефлекторна 2 ст. —
10 (13,51 %), сенсорно-рефлек-
торна форма 1 ст. — 7 (9,45 %),
сенсорно-рефлекторно-вегета-
тивна 2 ст. — 6 (8,1 %); у хво-
рих II групи — сенсорно-реф-
лекторно-вегетативна форма
2 ст. — 12 (16,22 %), сенсорно-
рефлекторна форма 1 ст. — 7
(9,45 %).

У I групі хворих діагносто-
вані такі форми ангіопатії сіт-
ківки: непроліферативна — у 5
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(11,11 %) хворих, препроліфе-
ративна — у 9 (20 %) пацієнтів,
проліферативна — у 2 (4,44 %)
хворих, форма не визначена —
у 7 (15,55 %); у II групі: непролі-
феративна — в 1 (2,22 %) хво-
рого, препроліферативна — у
6 (13,33 %), форма не визна-
чена — у 15 (33,33 %) пацієнтів.

Допплерографію проводили
15 (10,5 %) хворим. У 10 випад-
ках пульсація визначалася в
типовому місці без ішемії та в
3 випадках — у типовому місці
з ішемією на всіх рівнях. У од-
ного пацієнта пульсація визна-
чалася в типовому місці, але
ішемія I–II ступенів на рівні ниж-
ньої третини правої гомілки та
в одному випадку — нормаль-
на пульсація з ішемією І ступе-
ня в нижній третині правої го-
мілки.

Отримані дані свідчать, що
в останні роки покращилося
виявлення та діагностування
поєднаної патології, що може
бути зумовленим функціону-
ванням «Школи цукрового діа-
бету» на базі ендокринологіч-
ного відділення ПОКЛ ім. М. В.
Скліфосовського й активним
проведенням санітарно-просвіт-
ницької роботи. Патологія гас-
тродуоденальної зони частіше
трапляється у поєднанні з ЦД
2 типу. Аналізуючи середню три-
валість захворювання в I гру-
пі, можна відмітити, що хворі
страждають на ЦД більш три-
валий час — у середньому
(11,8±2,1) року проти (7,5±1,4)
року в II групі. Щодо патології
гастродуоденальної зони, то
анамнез захворювання стано-
вить у I групі (8,00±4,42) року
проти (9,80±3,01) року в II групі.
При цьому середній вік хворих
I групи значно менший за відпо-
відний показник II групи, що
свідчить про те, що у хворих
I групи ЦД розвивається пере-
важно у більш ранньому віці, а
патологія гастродуоденальної
зони приєднується на фоні від-
повідних змін, які виникають за
умов наявності ЦД. У II групі,
навпаки, раніше спостеріга-
лися прояви, характерні для
патології гастродуоденальної
зони, до якої потім приєднував-
ся ЦД. Дана тенденція підтвер-
джується і тими випадками у
22 хворих, коли анамнестичні

дані зібрані відносно обох па-
тологій одночасно: ЦД  1 типу
в середньому тривав (14,83±
±3,01) року, а патологія гастро-
дуоденальної зони — (8,00±
±4,42) року; ЦД 2 типу тривав
(7,70±1,74) року, а патологія
гастродуоденальної зони —
(9,30±2,96) року.

Однозначно можна констату-
вати, що як у I, так і у II групі
значно переважає розподіл се-
зонності в бік «зима–весна»
у зв’язку з впливом встановле-
них факторів патогенезу: зни-
женням надходження до орга-
нізму вітамінів — біоантиокси-
дантів як прямої, так і непря-
мої дії; підвищенням активності
вірусної інфекції; лабільністю
атмосферного тиску [8]. У за-
гальній структурі патології гаст-
родуоденальної зони перева-
жають хворі, котрі належать до
0(I) групи крові за системою
АВ0; за умов даної поєднаної
патології переважна більшість
хворих належить до А(II) групи
крові та є резус-позитивними.
У хворих спостерігається до-
сить високий рівень глюкози
крові впродовж доби. Рівень
глікозильованого гемоглобіну
був також високим в обох гру-
пах, що вказує на недостатній
рівень компенсації вуглеводно-
го обміну.

У розподілі щодо гастродуо-
денальної патології у поєднанні
з ЦД переважали гастродуоде-
ніти, кількість яких становила
45,7 % від загальної кількості
діагнозів. У свою чергу, діагноз
ВХ було встановлено 30,5 %
хворих. За кількістю різноманіт-
них ускладнень (нейропатія,
ретинопатія, ангіопатія нижніх
кінцівок, нефропатія) та ступе-
нем тяжкості переважає I гру-
па поєднаної патології.

Висновки

1. Кількість хворих із поєдна-
ною патологією гастродуоде-
нальної зони та ЦД за останні
п’ять років збільшилась у 1,64 ра-
зу.

2. У популяції хворих на ЦД
у поєднанні з захворюваннями
гастродуоденальної зони часті-
ше хворіють чоловіки, ніж жін-
ки, а кількість хворих на ЦД
2 типу переважає кількість па-
цієнтів із ЦД 1 типу.

3. За умов лікування поєд-
наної патології компенсація
вуглеводного обміну не дося-
гається повною мірою, про що
свідчать підвищений середній
показник цукру крові протягом
доби, глюкозурія та рівень глі-
козильованого гемоглобіну кро-
ві.

4. Серед захворювань гаст-
родуоденальної зони за умов її
поєднання з ЦД переважали
гастродуоденіти (45,7 %) і ВХ
(30,5 %).

5. Найперспективнішим на-
прямком реабілітації хворих із
поєднаною патологією є роз-
робка сучасного алгоритму
діагностики, тактики ведення та
лікування хворих.
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