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Цукровий діабет (ЦД) -  хвороба 21 сторіччя, що має тенденцію до зростання. Деякі дослідники 
вважають, що кислотозалежні захворювання шлунково-кишкового тракту у  хворих на ЦД зустрі
чаються частіше, ніж у  пацієнтів без ЦД. Метою дослідження було провести порівняльну оцінку 
клініко-ендоскопічних уражень стравоходу та їх поєднання з ураженнями гастродуоденальної зони 
(ГДЗ) у  хворих на ЦД 2 типу. Матеріали та методи. Проведено ретроспективний аналіз 93 історій 
хвороб пацієнтів з ЦД, які перебували на лікуванні в ендокринологічному відділенні ПОКЛ, з них 43 
(46,2%) -  хворі на ЦД 1 типу та 50 (53,8%) -  на ЦД 2 типу. У 33 пацієнтів було виявлено гастрое- 
зофагеальну рефлюксну хворобу (ГЕРХ). Ці хворі були розподілені на групи: І (n=16) - з  ГЕРХ та ЦД 1 
типу, ІІ (n=17) -  з ГЕРХ та ЦД 2 типу. Було проведено оцінку гастроінтестинальних скарг та ре
зультатів фіброгастродуоденоскопії (ФГДС). Результати. В І групі, за даними ФГДС, неерозивна 
форма ГЕРХ виявлена у  5 (31,2%) хворих, ГЕРХ ступеню А -  у  11 (68,8%). В ІІ групі неерозивна ГЕРХ  
виявлена у  6 (35,3%), ступеню А -  у  9 (52,9%), ступеню В -  у  2 (11,8%) хворих. Поєднання ГЕРХ з 
ураженнями ГДЗ спостерігалось у  більшості хворих, з переважанням еритематозної гастропатії в 
обох групах. Більш глибокі ураження дванадцятипалої кишки (ДПК) спостерігались серед хворих ІІ 
групи. Висновки. Ерозивна ГЕРХ зустрічається при ЦД як 1, так і 2 типу у  68,8% та 64,7% випадків 
відповідно, однак у  цих пацієнтів висока частота безсимптомного перебігу ерозивної ГЕРХ. Серед 
пацієнтів з ЦД 2 типу ураження ГДЗ протікають на фоні зниженого базального рН шлунку. Ура
ження Д П К поєднується з ГЕРХ у  68,7% пацієнтів з ЦД 1 типу та 76,5% з ЦД 2 типу, проте час
тота розвитку ерозивної дуоденопатії вища у  хворих на ЦД 2 типу.
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Стаття є фрагментом НДР «Удосконалення діагностичних підходів та оптимізація лікування захворювань органів трав
лення у  поєднанні з іншими хворобами систем організму» (№ державної реєст рації 0117 U 000300).

Актуальним питанням сучасної медицини являється оптимізація терапевтичних підходів щодо об
стеження та лікування пацієнтів з поліморбідною патологією.

Цукровий діабет (ЦД) вважається хворобою 21 сторіччя, на яку, за даними Всесвітньої організації 
охорони здоров’я (ВООЗ), станом на 2016 рік страждає кожна 11 -та доросла особа на планеті. В Укра
їні діагноз ЦД встановлено приблизно у 3% населення [4,6], однак показник захворюваності прогреси
вно збільшується, переважно за рахунок ЦД 2 типу. Одним з найбільш частих ускладнень ЦД являєть
ся діабетична нейропатія, що в свою чергу може призводити до порушення роботи майже всіх органів 
та систем, в тому числі шлунково-кишкового тракту (ШКТ). Іншими патогенетичними ланками уражень 
органів травлення у хворих на ЦД вважають макро- та мікроангіопатію, порушення моторики, пригні
чення імунного захисту, хелікобактерну інфекцію, оксидативний стрес та інші дисметаболічні зміни. 
Важливим фактом являється вплив мікробіоти кишечника на виникнення інсулінорезистентності та ЦД 
2 типу шляхом розвитку ендотоксемії та порушення секреції інкретинів, а також утворення бутирату 
[8], що підтверджує тісний зв’язок ЦД та патології органів ШКТ.

У дослідженні Khoshbaten et al. наявність гастроінтестинальних (ГІ) симптомів у хворих на ЦД було 
виявлено у 92% пацієнтів, серед них 91% складали хворі на ЦД 2 типу та лише 9% -  на ЦД 1 типу [7]. 
Сучасні дослідження свідчать, що найбільш поширеними скаргами з боку органів ШКТ у хворих на ЦД 
являються закрепи, здуття живота, абдомінальний біль та різноманітні диспепсичні прояви [5,7]. Дещо 
рідше зустрічаються печія, діарея та явища дисфагії [7,11]. Проте, дані щодо поширеності та структури 
ГІ симптомів у хворих на ЦД відмінні у різних дослідників та являються суперечливими.

Складнощі діагностики гастроентерологічних захворювань на фоні ЦД зумовлені частою атиповіс- 
тю клінічної картини [5], що вірогідно являється наслідком вісцеральної нейропатії. З цієї ж  причини 
часто спостерігається безсимптомний перебіг. З іншого боку, встановлено, що у хворих на ЦД вираз
кова хвороба (ВХ) частіше ускладнюється кровотечею та перфорацією [10,13]. Також, хворі на ЦД ма
ють підвищений ризик розвитку раннього раку шлунку [12]. Таким чином, необхідним є впровадження в 
клінічну практику скринінгових методів обстеження органів травлення у даної групи пацієнтів.

На сьогоднішній день в структурі хронічних захворювань органів травлення одне з перших місць 
займають такі неерозивні та ерозивно-виразкові ураження верхніх відділів ШКТ, як гастроезофагеаль
на рефлюксна хвороба (ГЕРХ), гастрит, дуоденіт, ВХ шлунку та ВХ дванадцятипалої кишки (ДПК).

Встановлено, що на фоні ЦД 2 типу ГЕРХ зустрічається в 2 рази частіше, ніж у хворих без супут
нього ЦД [1,2]. Довгий час вважалось, що ВХ та ЦД виключають один одного, оскільки виразкові дефе
кти слизової оболонки (СО) шлунку на початковому етапі вивчення даного поєднання становили 0,7
2,1%. Проте подальші дослідження виявили, що ВХ зустрічається у 12-17% хворих на ЦД, при цьому 
локалізація виразкового дефекту у СО шлунку переважає серед пацієнтів з ЦД 2 типу [1].

За даними літератури, досить розповсюдженим поняттям являється «діабетична гастропатія», яку
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розглядають як результат порушень моторики на фоні діабетичної полінейропатії та яка може призво
дити до розвитку гастропарезу та запальних змін СО шлунку [2]. З іншого боку, термін «гастропатія» 
являється морфологічною характеристикою, що, на відміну від «гастриту», асоціюється з мінімальни
ми чи відсутніми ознаками запалення. Найбільш частою морфологічною зміною СОШ на фоні ЦД яв
ляється саме гастропатія еритематозного, рідше гіпертрофічного та ерозивного, характеру [3].

Залучення в патологічний процес шлунку при ЦД призводить до зниження якості життя пацієнтів, а 
також утруднює досягнення та підтримання періоду компенсації вуглеводного обміну, оскільки швид
кість випорожнення шлунку впливає на час потрапляння вуглеводів до кишечнику та, відповідно, їх 
всмоктування, що в свою чергу визначає тривалість виникнення постпрандіальної глікемії. Доведено, 
що у хворих на ЦД 2 типу частіше розвивається хронічна гіперглікемія, яка веде до парасимпатичної 
дисфункції з подальшим порушенням моторики та являється додатковим фактором розвитку гастро
парезу [9]. Так зване «хибне коло» замикає експериментально продемонстрований в дослідженнях 
Taub, 1979 та Eliasson, 1995 вплив гіперінсулінемії на зниження постабсорбтивної та постпрандіальної 
ГІ моторики, переважно шлунку та проксимальної частини ДПК, у здорових осіб [9].

Таким чином, необхідне подальше вивчення особливостей ГІ симптоматики у хворих на ЦД. До то
го ж, недостатньо дослідженими лишаються клініко-морфологічні особливості перебігу захворювань 
верхніх відділів ШКТ у хворих на ЦД 2 типу, порівняно з ЦД 1 типу.

Мета дослідження
Провести порівняльну оцінку клініко-ендоскопічних уражень стравоходу та їх поєднання з уражен

нями гастродуоденальної зони (ГДЗ) у хворих на ЦД 2 типу в порівнянні з ЦД 1 типу на основі ретро
спективного аналізу стаціонарних карт хворих.

Матеріали і методи дослідження
Проаналізовано 93 стаціонарні карти хворих, яким було проведено верхню ендоскопію під час ліку

вання в ендокринологічному відділенні Полтавської обласної клінічної лікарні ім. М. В. Скліфосовсько- 
го, з них у 43 (46,2%) хворих було встановлено ЦД 1 типу та у 50 (53,8%) -  ЦД 2 типу.

Проаналізовано наявність та характер ГІ симптомів, а також ендоскопічні зміни ГДЗ за даними фіб- 
рогастродуоденоскопії (ФГДС). Ступінь ерозивної форми ГЕРХ визначали за Лос-Анджелеською кла
сифікацією.

Додатково оцінювались стать, вік хворих, тривалість ЦД, характер гіпоглікемічної терапії, рівень 
глікозильованого гемоглобіну крові, наявність супутньої ангіо- та нейропатії, іншої органічної патології.

У 33 пацієнтів було виявлено клінічні та ендоскопічні ознаки ураження стравоходу. В залежності від 
типу ЦД дані пацієнти були розподілені на 2 групи:

I (n=16) -  хворі з ГЕРХ та ЦД 1 типу,
II (n=17) -  хворі з ГЕРХ та ЦД 2 типу.
В І групі віковий діапазон становив 21-53 років, співвідношення чоловіків та жінок 9 (56,3%) та 7 

(43,7%). В ІІ групі віковий діапазон хворих був 31-74 років, співвідношення чоловіків та жінок 8 (47,1%) 
та 9 (52,9%).

Тривалість перебігу ЦД у пацієнтів І та ІІ груп становила 16,6±7,7 та 13±8,6 років відповідно.
Рівень глюкози натще у хворих І групи складав 7,0±2,4 ммоль/л, глікозильованого гемоглобіну -  

9,5±1,6%, у хворих ІІ групи рівень глюкози натще становив 7,4±1,8 ммоль/л, глікозильованого гемогло
біну -  7,6±3,9%. Корекція вуглеводного обміну в І групі проводилась препаратами інсуліну в 16 (100%) 
пацієнтів, в ІІ групі інсулінотерапію отримувало 11 (64,7%) пацієнтів, пероральні цукрознижуючі препа
рати отримували 6 (35,3%) хворих.

Результати дослідження.
Вважається, що ЦД є фактором ризику розвитку ГЕРХ, яка виникає переважно на фоні довготрива

лого ЦД і пов’язана з неспецифічними скорочувальними рухами, ослабленням тонусу нижнього стра
вохідного сфінктеру на фоні діабетичної нейропатії.

В І групі хворих з ЦД 1 типу за даними ФГДС неерозивна форма ГЕРХ виявлена у 5 (31,2%) хворих, 
ГЕРХ ступеню А -  у 11 (68,8%) пацієнтів. В ІІ групі хворих на ц Д 2 типу неерозивна ГЕРХ виявлена у 6 
(35,3%), ступеню А -  у 9 (52,9%), ступеню В -  у 2 (11,8%) хворих. Безсимптомний перебіг ГЕРХ в І гру
пі спостерігався у 7 (43,8%), в ІІ -  у 9 (53%) хворих. При цьому супутня полінейропатія була встанов
лена у всіх пацієнтів. Не спостерігалось залежності частоти розвитку ГІ симптомів від рівня глікози
льованого гемоглобіну в крові. Зважаючи на високу частоту безсимптомного перебігу ГЕРХ, зокрема 
ерозивної, вірогідно підтверджується теорія про атиповий її перебіг на фоні ЦД, що потребує виділен
ня груп ризику та проведення верхньої ендоскопії хворим на ЦД без типових проявів печії.

Поєднання ГЕРХ з ураженням СО шлунку у вигляді гастропатії спостерігалось у 13 (81,3%) хворих І 
групи (у 2 хворих ерозивна, у 9 еритематозна, у 2 застійна) та у 16 (94,1%) ІІ групи (у 3 хворих ерозив
на, у 12 еритематозна, у 1 застійна). Переважання еритематозної гастропатії корелює з даними літе
ратури про низьку розповсюдженість глибоких уражень СОШ, зокрема ВХ, у хворих на ЦД. Це поро-
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джує питання механізмів захисту СО шлунку на фоні ЦД.
ГЕРХ з супутнім ураженням СО дванадцятипалої кишки (ДПК) встановлено у 11 (68,7%) хворих І 

групи, з них у 6 (37,5%) пацієнтів була виявлена дуоденопатія (у 5 хворих еритематозна, у 1 застійна) 
та у 5 (31,3%) виразка ДПК. В ІІ групі поєднання ГЕРХ з патологією СО ДПК зустрічалось у 13 (76,5%) 
пацієнтів, з них у 10 (58,8%) виявлено дуоденопатію (у 5 хворих еритематозна, у 3 ерозивна, у 2 за
стійна) та у 3 (17,6%) пацієнтів -  ВХ ДПК. Таким чином, ГЕРХ у більшості хворих на ЦД обох типів час
то поєднується з ураженнями СО ГДЗ, при цьому ВХ ДПК зустрічається частіше, ніж ВХ шлунку.

В І групі у 7 (43,2%) пацієнтів базальна рН шлунку була в межах 1,6-2,0; у 5 (31,3%) -  нижче 1,5; у 4 
(25%) хворих -  вище 2,1. У ІІ групі у 6 (35,3%) пацієнтів базальна кислотність шлунку була в межах 1,6
2,0; у 2 (11,8%) -  нижче 1,5; у 9 (52,9%) хворих -  вище 2,1. Тож можна говорити про переважне зни
ження шлункової секреції на фоні ЦД 2 типу, що може бути пов’язано зі зниженням дебіту соляної кис
лоти та активності пепсину в шлунковому соку, що в свою чергу, являються «факторами агресії» шлу
нкового середовища, чим і може пояснюватись відсутність виразок СО шлунку на фоні ЦД 2 типу у об
стежених хворих.

Висновки
1) Ерозивна форма ГЕРХ на фоні ЦД 2 типу зустрічається з приблизно однаковою частотою, як і у 

хворих на ЦД 1 типу, у 68,8% та 64,7% випадків відповідно.
2) У пацієнтів з ЦД 1 та 2 типів спостерігається висока частота безсимптомного перебігу ГЕРХ, в 

тому числі ерозивної.
3) Серед пацієнтів з ЦД 2 типу еритематозна гастропатія зустрічається у 75% випадків переважно 

на фоні зниженого базального рН шлунку, в той час як у хворих на ЦД 1 типу вона переважає на фоні 
нормального базального рН шлунку.

4) Ураження ДПК поєднується з ГЕРХ серед 68,7% пацієнтів з ЦД 1 типу та 76,5% з ЦД 2 типу, про
те частота розвитку ерозивної форми дуоденопатії вища у хворих на ЦД 2 типу в порівнянні з хворими 
на ЦД 1 типу.

Перспективи подальших досліджень
Супутня патологія у хворих на ЦД лишається актуальним питанням. Зважаючи на широку розпо- 

всюдженість кислотозалежних захворювань ШКТ, дослідження поєднань ЦД з ГІ розладами потребує 
подальшого вивчення. Особливості патогенетичних механізмів, клінічної симптоматики та необхідність 
адекватного вуглеводного контролю приводять до потреби розробки нових підходів щодо ведення 
хворих з захворюваннями ШКТ на фоні ЦД.
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Реферат
ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ВЕРХНИХ ОТДЕЛОВ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА У БОЛЬНЫХ С 
САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА 
Радионова Т.А.
Ключевые слова: сахарный диабет, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, гастродуоденальная зона, диабетическая 
гастропатия.

Сахарный диабет (СД) -  болезнь 21 века, которая имеет тенденцию к увеличению. Некоторые ис
следователи считают, что кислотозависимые заболевания желудочно-кишечного тракта встречаются
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чаще, чем у больных без СД. Целью исследования было проведение сравнительной оценки клинико
эндоскопических поражений пищевода и их сочетание с поражениями гастродуоденальной зоны (ГДЗ) 
у больных СД 2 типа. Материалы и методы. Проведено ретроспективный анализ 93 историй болезни 
пациентов с СД, которые находились на лечении в эндокринологическом отделении ПОКБ, с них у 43 
(46,2%) -  СД 1 типа и у 50 (53,8%) -  СД 2 типа. У 33 пациентов было обнаружено гастроэзофагеаль
ную рефлюксную болезнь (ГЭРБ). Эти больные были распределены на группы: І (n=16) -  с ГЭРБ и СД 
1 типа, ІІ (n=17) -  с ГЭРБ и СД 2 типа. Проведена оценка гастроинтестинальных жалоб и результатов 
фиброгастродуоденоскопии (ФГДС). Результаты. В І группе, по результатам ФГДС, неэрозивная ГЭРБ 
обнаружена у 5 (31,2%) больных, ГЭРБ степени А -  у 11 (68,8%). Во ІІ группе неэрозивная ГЭРБ об
наружена у 6 (35,3%), степени А -  у 9 (52,9%), степени В -  у 2 (11,8%) больных. Сочетание ГЭРБ с 
поражениями ГДЗ наблюдалось у большинства больных с преобладанием эритематозной гастропа
тии в обеих группах. Более глубокие поражения двенадцатипалой кишки (ДПК) наблюдались у боль
ных II группы. Выводы. Эрозивная ГЭРБ встречается как при СД 1, так и 2 типа в 68,8% и 64,7% слу
чаях соответственно. Среди пациентов с СД 2 типа поражения ГДЗ встречаются на фоне сниженного 
базального уровня рН желудка. Поражения ДПК сочетаются с гЭРб у 68,7% больных с СД 1 типа и у 
76,5% с СД 2 типа, но частота развития эрозивной дуоденопатии выше у больных с СД 2 типа.

Summary
PECULIARITIES OF UPPER GASTROINTESTINAL PATHOLOGY IN PATIENTS W ITH DIABETES MELLITUS TYPE 2 
Radionova T.O.
Key words: diabetes mellitus, gastrointestinal disorders, gastroduodenal area, diabetic gastropathy.

Diabetes mellitus (DM) is known as a disease of the 21 century with increasing prevalence. Some re
searchers claim that acid-dependent disorders of gastrointestinal tract (GIT) in patients with DM are more 
common than in non-diabetic patients. The goal of this study was to compare clinical and endoscopic fea
tures of esophageal affections and their combination with gastroduodenal (GD) lesions in patients with DM 
type 2. Design and methods. 93 case histories of inpatients with DM treated in the endocrinology department 
of Poltava regional clinical hospital were retrospectively analyzed, 43 (46,2%) of them were diagnose to have 
type 1 DM and 50 (53,8%) -  type 2 DM. 33 (35,5%) patients were detected to have gastroesophageal reflux 
disease (GERD). They were divided into 2 groups: І (n=16) -  patients with GERD and type 1 DM, ІІ (n=17) -  
patients with GERD and type 2 DM. Upper GI complaints and upper endoscopy (UE) findings were evaluat
ed. Results. Non-erosive GERD, according to the results of UE, among patients of the I group was detected 
in 5 (31,2%) casws, GERD stage A -  in 11 (68,8%) cases. Among the patients of the II group non-erosive 
GERD was diagnosed in 6 (35,3%) cases, stage A -  in 9 (52,9%) cases, stage B -  in 2 (11,8%) cases. 
Combination of GERD with gastropathy was prevalent in the patients with predominant erythematous 
gastropathy in both groups. Deeper duodenal lesions were found in patients of the II group. Conclusions. 
The prevalence of erosive GERD makes up 68,8% and 64,7% in patients with DM type 1 and type 2 accord
ingly. GD lesions against decreased basal gastric pH are prevalent in patients with DM type 2. GERD in pa
tients with DM type 1 and 2 combines with duodenal lesions in 68,7% and 76,5% of patients accordingly, 
however the frequency of erosive duodenopathy is higher in patients with DM type 2.
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