
дисліпідеміями, метаболічним синдромом X. Бажано, щоб
принаймні на половину жири та вуглеводи були рослинного
походження. При обмеженні жирів чи/та вуглеводів
забезпечення енергозатрат відбувається за рахунок
розширення вживання вуглеводів.

При розрахунку потреби в інсуліні слід орієнтуватися на
кількість вуглеводів, які надходять з їжею та утворюються в
організмі внаслідок метаболізму амінокислот і жирних
кислот. При вживанні 330 г вуглеводів і 100 г білків хворий
отримує близько 33 хлібних одиниць. З урахуванням того, що
1 хлібна одиниця приблизно дорівнює 1,5 Од інсуліну добова
потреба в інсуліні складає близько 50 Од. В подальшому
проводиться розподіл інсуліну протягом доби з урахуванням
режиму харчування та праці хворого.

ВИКОРИСТАННЯ КІНЕЗОТЕРАПІЇ В
КОМПЛЕКСНОМУЛІКУВАНШ СИНДРОМУ

ДІАБЕТИЧНОЇ СТУПНІ
Котовая Л.І., Муравльова О.В., Петляк. М.В.

Українська медична стоматологічна академія, Полтава

Цукровий діабет -  одне з найпоширеніших захворювань,
яке до кінця XX сторіччя охопило від 3 -  15% населення
економічно розвинених країн. Ризик розвитку гангрени стоп у
хворих з цукровим діабетом вище в 10 -  15 разів, ніж в осіб,
що не страждають на цукровий діабет, а частота ампутацій
кінцівок у 15 -  30 разів перевищує даний показник у загальній
популяції і складає 50 -  70% загальної кількості всіх
нетравматичних ампутацій.

Основу патогенезу синдрому діабетичної стопи складає
мікроангіопатія і дистальна полінейропатія, клінічні ознаки
яких - ішемічний синдром, чуттєва, рухова і вегетативна
недостатність, а також інфекція.

Сент -  Вінсентська декларація (1989 р.) визначила
глобальну концепцію лікування та профілактики пізніх
ускладнень, пропонувавши національним системам охорони
здоров’я заходи по наданню висококваліфікованої допомоги
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хворим на цукровий діабет.
Нами, на базі ендокринологічного відділення у складі

навчально -  консультативного діабетологічного центру
створено кабінет “Діабетичної стопи”, у якому своєчасно і
адекватно проводиться консервативна терапія, яка дозволяє
запобігати хірургічного втручання і 95% випадків. Ця терапія
має такі компоненти: антибіотикотерапію та оптимізацію
метаболічного контролю; повний спокій та розвантаження
стопи, місцева обробка рани та видалення очагів
гіперкератозу. Велика увага приділяється різноманітним
фізичним вправам, масажу та самомасажу з
фізіотерапевтичними процедурами, а також правильному
підбору взуття, устілок.

Систематичні, індивідуально розроблені нами вправи
лікувальної гімнастики покращують загальний кровообіг та
мікроциркуляцію у дистальних відділах кінцівок,
покращують трофіку тканин, сприяють збереженню
провідності по нервових волокнах. В кабінеті “Діабетичної
стопи” кожний хворий навчається алгоритму правильного
догляду за ногами: огляду стоп, перевірці взуття, щоденній
гігієни ніг та гімнастиці, а також самомасажу.

Надзвичайно корисні масажні вправи для ніг, які
виконуються у теплій воді з додаванням морської солі,
екстракту хвої, відварів трав.

Таким чином, тривалість і послідовність призначення
різних комплексів лікувальної гімнастики та масажу мають
бути індивідуальними у кожному випадку. При цьому
необхідно приділяти увагу змінам в кістково -  м’язовому
апараті, які можуть бути у пацієнта при діабетичних
ураженнях стоп, також особистостями клінічного перебігу
цукрового діабету та його ускладнень.

ЛІКУВАННЯ АРТЕРІАЛЬНОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ У ХВОРИХ
НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ

Лапшук О.М.
Представництво «Berlin-Chemie» (Menarini Group)
Артеріальна гіпертензія та цукровий діабет-ці супутні
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