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ОСОБЛИВОСТІ СИМПТОМАТИЧНОЇ НАБУТОЇ 
НЕПРОХІДНОСТІ СЛІЗНИХ ШЛЯХІВ У ХВОРИХ  
НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ ЗАЛЕЖНО ВІД СТУПЕНЯ  
ЙОГО КОМПЕНСАЦІЇ

Реферат. Мета роботи — виявити особливості симптоматич-
ної ННСШ у хворих на цукровий діабет 2 типу (ЦД2) залежно 
від ступеня його компенсації.

Матеріали та методи. У дослідження було включено 56 хво-
рих на симптоматичну ННСШ та ЦД2. Хворі були розділені на 
групи відповідно до ступеню компенсації ЦД2: 29 хворих на де-
компенсований ЦД2 (НвА1с > 7,5  %), 14 хворих на субкомпен-
сований ЦД2 (НвА1с — 7,1–7,5 %), 13 хворих на компенсований 
ЦД2 (НвА1с < 7,1 %). Крім стандартних, методи офтальмоло-
гічного дослідження включали вимірювання розмірів слізної 
точки, висоти слізного меніску, діагностичні тести для визна-
чення слізоутворення (тест Ширмера, Джонеса, пробу Норна), 
слізоносову, слізовсмоктуючу пробу, та пробу рефлюксу, оцін-
ку балансу слізної системи, діагностичне промивання слізних 
шляхів, зондування слізних канальців. 

Результати. Декомпенсований ЦД2 ((51,8±6,7) % хворих) зу-
стрічався у хворих на симптоматичну ННСШ у 2,1 та 2,2 рази 
частіше, ніж субкомпенсований ((25±5,8) % хворих) та компен-
сований ЦД2 ((23,2±5,7) % хворих) відповідно (р<0,05). Частота 
двобічного ураження серед хворих на декомпенсований ЦД2 
((58,6±9,2) % хворих) була в середньому у 1,8 рази вище, ніж 
у хворих на субкомпенсований ((35,7±12,8) % хворих) та ком-
пенсований ЦД2 ((30,8±12,8) % хворих) (р<0,05). Частота по-
вної обструкції у хворих на компенсований ЦД2 ((52,9±12,1) % 
очей) була в середньому у 1,5 рази менша, ніж у хворих на суб-
компенсований 9((79±9,3) % очей) та декомпенсований ЦД2 
((78,3±6,1) % очей) (р<0,05). Частота блефаритів при декомпен-
сованому ЦД2 ((79,3±7,5) % хворих) в середньому у 1,3 рази пе-
ревищувала таку при компенсованому ((64,3±13,3) % хворих) та 
субкомпенсованому ЦД2 ((61,5±13,0) % хворих) (р<0,05).

Висновки. Симптоматична ННСШ частіше зустрічається у 
хворих на декомпенсований ЦД2. У хворих на ЦД2 відмічають-
ся особливості симптоматичної ННСШ залежно від ступеня 
компенсації ЦД2.

Ключові слова: цукровий діабет 2 типу, симптоматична на-
бута непрохідність сльозовивідних шляхів, ступінь компенсації 
цукрового діабету.
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Вступ 
Набута непрохідність сльозовивідних шля-

хів (ННСШ) може бути симптоматичною (як-
що проявляється специфічними симптомами 
та скаргами) чи безсимптомною (при порушен-
ні слізного відтоку за відсутності симптомів 
захворювання) [1]. Причому цукровий діабет 
у хворих на симптоматичну ННСШ зустріча-
ється частіше, ніж у загальній популяції, за 
даними Woog J. J. у 10,9 % хворих [1]. Проте у 
літературі немає відомостей щодо особливостей 
симптоматичної ННСШ у хворих на цукровий 
діабет залежно від ступеня його компенсації. 

Мета роботи
Виявити особливості симптоматичної 

ННСШ у хворих на цукровий діабет 2 типу 
(ЦД2) залежно від ступеня його компенсації.

Матеріали та методи досліджень
Дослідження виконувалось відповідно до 

Хельсінкської декларації з дотриманням усіх 
норм етики та біоетики. 

У дослідження було включено 56 хворих на 
симптоматичну ННСШ та ЦД2. Хворі були 
розділені на групи відповідно до ступеню ком-
пенсації ЦД2: 29 хворих на декомпенсований 
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ЦД2 (НвА1с > 7,5 %), 14 хворих на субкомпен-
сований ЦД2 (НвА1с — 7,1–7,5 %), 13 хворих на 
компенсований ЦД2 (НвА1с < 7,1 %). 

Повну непрохідність слізних точок діагностува-
ли при неможливості розширення слізних точок за 
допомогою спеціальних інструментів, часткову —  
при зменшенні їх діаметру до 0,2 мм, наявності 
сльозотечі та прохідних слізних шляхів при про-
миванні. Виділяли 4 типи непрохідності слізних 
точок: мембранний, щілиноподібний, підково-
подібний, крапкоподібний [2]. Діагноз повної 
непрохідності слізних канальців чи загального 
слізного канальця ставили при неможливості 
просування зонду через ці структури, часткової —  
при проходженні зондом слізного канальця чи 
загального слізного канальця з відчуттям опору. 
Ознакою часткової непрохідності слізного ка-
нальця було виливання розчину при промиван-
ні слізних шляхів з тієї ж слізної точки з деяким 
проходженням рідини в ніс, загального каналь-
ця — виливання розчину з протилежної сліз-
ної точки з частковим проходженням в носову 
порожнину. Повну непрохідність носослізного 
протоку діагностували при регургітації фізіоло-
гічного розчину та слизу через іншу слізну точ-
ку при промиванні слізних шляхів, часткову —  
при проходженні рідини до носу з мінімальним 
рефлюксом з іншого каналу [3].

Крім стандартних (візометрії, зовнішнього 
огляду, біомікроскопії, тонометрії, офтальмос-
копії), методи офтальмологічного дослідження 
включали вимірювання розмірів слізної точ-
ки, висоти слізного меніску, діагностичні тести 
для визначення слізоутворення (тест Ширмера, 
Джонеса, пробу Норна), слізоносову, слізов-
смоктуючу пробу, та пробу рефлюксу, оцінку 
балансу слізної системи, діагностичне проми-
вання слізних шляхів, зондування слізних ка-
нальців. Для оцінки числових показників ви-
користовували середнє арифметичне значення 
(M), стандартне відхилення (SD). Для порів-
няння структури груп у відсотках (P % ± m %) 
використовували критерій χ2. Усі результати 
оцінювалися при граничному рівні похибки не 
більше 5 % (р<0,05). 

Результати досліджень та їх обговорення
Більшість хворих ((51,8±6,7) %, 29 осіб) на 

симптоматичну ННСШ мали декомпенсований 
ЦД2, субкомпенсацію виявили у (25±5,8) % 
хворих (14 осіб), компенсацію — у (23,2±5,7) % 
хворих (13 осіб). Тобто, декомпенсований ЦД2 
зустрічався у хворих на симптоматичну ННСШ 
у 2,1 та 2,2 рази частіше, ніж субкомпенсований 
та компенсований ЦД2 відповідно (р<0,05). 

Частота двобічного ураження серед хворих 
на декомпенсований ЦД2 склала (58,6±9,2) % 
хворих (17 осіб), що було в середньому у  
1,8 рази вище, ніж у хворих на субкомпенсо-

ваний ((35,7±12,8) %, 5 хворих) та компенсо-
ваний ЦД2 ((30,8±12,8) %, 4 хворих) (р<0,05), 
показники яких достовірно не відрізнялися між 
собою (р>0,05). Таким чином, у хворих на де-
компенсований ЦД2 було виявлено 46 очей із 
ННСШ, з них повна обструкція — у (78,3±6,1) %  
(36 очей), часткова — у (19,6±5,9) % (9 очей), 
функціональна — у (2,1±2,1) % (1 око). У хво-
рих на субкомпенсований ЦД2 було виявлено 
19 очей з ННСШ, з них повна обструкція — у 
(79±9,3) % (15 очей), часткова — у (10,5±7,0) % 
(2 очей), функціональна — у (10,5±7,0) %  
(2 очей). У хворих на компенсований ЦД2 було 
виявлено 17 очей з ННСШ, з них повна об-
струкція — у (52,9±12,1) % (9 очей), часткова 
— у (41,2±11,9) % (7 очей), функціональна — у 
(5,9±5,7) % (1 око). Частота повної обструкції 
у хворих на компенсований ЦД2 ((52,9±12,1) % 
очей) була в середньому у 1,5 рази менша, ніж у 
хворих на субкомпенсований ((79±9,3) % очей) 
та декомпенсований ЦД2 ((78,3±6,1) % очей) 
(р<0,05), показники яких достовірно не відріз-
нялися між собою (р>0,05).

Серед 29 хворих на декомпенсований ЦД2 
найчастіше діагностували непрохідність носос-
лізної протоки (27 хворих (93,1±4,7) %: дво-
бічна — 6 (20,7±7,5) % хворих, однобічна —  
21 (72,4±8,3) % хворий) та слізних точок 9 
(31±8,6) % хворих: двобічна — 2 (6,9±4,7) % 
хворих, однобічна — 7 (24,1±7,9) % хворих), 
непрохідність слізних канальців зустрічалась 
з частотою 2 (6,9±4,7) % хворих (двобічна — 1 
(3,45±3,4) % хворий, однобічна — 1 (3,45±3,4) % 
хворий), загального слізного канальця — 1 
(3,45±3,4) % хворий (однобічне ураження). Да-
кріоцистит був виявлений у (72,4±8,3) % хво-
рих з декомпенсованим ЦД2 (21 особи), що 
склало (77,8±8,0) % хворих з виявленою набу-
тою непрохідністю носослізної протоки у цій 
групі. Потрібно відзначити, що з 46 очей з ви-
явленою ННСШ у хворих на декомпенсова-
ний ЦД2 непрохідність носослізної протоки 
займала (71,7±6,6) % (повна — 27 (58,7±7,3) % 
очей, часткова — у 6 (13±5,0) % очей; супрово-
джувалась дакріоциститом — 23 (50±7,4) % ока: 
хронічним — 21 (45,7±7,3) % око, гострим — 2 
(4,3±3,0) % ока), непрохідність слізних точок —  
(23,9±6,3) % (повна — 8 (17,4±5,6) % очей, част-
кова — 3 (6,5±3,6) % ока; за мембранним ти-
пом — 5 (10,9±4,6) % очей, підковоподібним 
типом — 1 (2,1±2,1) % око, крапкоподібним 
типом — 5 (10,9±4,6) % очей), непрохідність 
слізних канальців — (6,5±3,6) % (3 ока, частко-
ва), непрохідність загального слізного каналь- 
ця — (2,2±2,2) % (1 око, повна), функціональна —  
(2,2±2,2) % (1 око). Слід відмітити, що з 11 ви-
явлених очей з непрохідністю слізних точок у 
хворих на декомпенсований ЦД2 мембранний 
тип відмітили у (45,45±15,0) % (5 очей), підко-
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воподібний — у (9,1±8,7) % (1 око), крапкопо-
дібний — у 45,45±15,0 % (5 очей). Багаторівневу 
непрохідність виявили на 3 очах за рахунок по-
єднання стенозу слізних канальців з частковою 
непрохідністю носослізної протоки. 

Серед 14 хворих на субкомпенсований ЦД2 
найчастіше діагностували непрохідність носос-
лізної протоки (10 (71,4±12,1) % хворих: дво-
бічна — 2 (13,3±9,1) % хворих, однобічна —  
8 (57,1±13,2) % хворих) та слізних точок 3 
(21,4±11,0) % хворих: двобічна — 1 (7,1±6,9) % 
хворий, однобічна — 2 (14,3±9,4) %, хворих), 
непрохідність загального слізного канальця зу-
стрічалась з частотою — 1 (7,1±6,9) % хворий 
(однобічне ураження). Дакріоцистит був вияв-
лений у (50±13,4) % хворих з субкомпенсованим 
ЦД2 (7 осіб), що склало (70±14,5) % хворих із 
виявленою набутою непрохідністю нососліз-
ної протоки у цій групі. Потрібно відзначи-
ти, що з 19 очей з виявленою ННСШ у хво-
рих на субкомпенсований ЦД2 непрохідність 
носослізної протоки займала (63,2±11,1) % 
(повна — 11 (57,9±11,3) % очей, часткова — 1 
(5,3±5,1) % 1; супроводжувалась хронічним да-
кріоциститом — 8 (42,1±11,3) % очей), непро-
хідність слізних точок — (21,1±9,4) % (повна —  
3 (15,8±8,4) % очей, часткова — 1 (5,3±5,1) % око;  
за мембранним типом — 1 (5,25±5,1) % око, 
щілиноподібним типом — 1 (5,25±5,1) % око, 
підковоподібним типом — 1 (5,25±5,1) % око, 
крапкоподібним типом — 1 (5,25±5,1) % око), 
непрохідність загального слізного канальця — 
(5,3±5,1) % (1 око, повна), функціональна — 
(10,5±7,0) % (2 ока). Слід відмітити, що з 4 ви-
явлених очей з непрохідністю слізних точок  
у хворих на субкомпенсований ЦД2 мембран-
ний тип відмітили у (25±21,7) % (1 око), щілино-
подібний — у (25±21,7) % (1 око), підковоподіб-
ний — у (25±21,7) % (1 око), крапкоподібний —  
у (25±21,7) % (1 око). 

Серед 13 хворих на компенсований ЦД2 най-
частіше діагностували непрохідність носос-
лізної протоки (9 (69,2±12,8) % хворих: дво-
бічна — 1 (7,7±7,4) % хворий, однобічна —  
8 (61,5±13,5) % хворих), непрохідність слізних 
точок виявили у 5 (38,5±13,5) % хворих (дво-
бічна — 1 (7,7±7,4) % хворий, однобічна —  
4 (30,8±12,8) % хворих). Дакріоцистит був вияв-
лений у (46,2±13,8) % хворих з компенсованим 
ЦД2 (6 осіб), що склало (66,7±15,7) % хворих із 
виявленою набутою непрохідністю нососліз-
ної протоки у цій групі. Потрібно відзначити, 

що з 17 очей з виявленою ННСШ у хворих на 
компенсований ЦД2 непрохідність носослізної 
протоки займала 10 (58,8±12,0) % очей (повна — 
8 (47±12,1) % очей, часткова — у 2 (11,8±7,8) % 
очей; супроводжувалась хронічним дакріоцис-
титом — 6 (35,3±11,6) % очей), непрохідність 
слізних точок — 6 (35,3±11,6) % очей (повна — 1 
(5,9±5,7) % око, часткова — 5 (29,4±11,1) % очей; 
за мембранним типом — 2 (11,75±7,8) % очей, 
підковоподібним типом — 2 (11,75±7,8) % очей, 
крапкоподібним типом — 2 (1,75±7,8) % очей), 
функціональна — 1 (5,9±5,7) % око. Слід від-
мітити, що з 6 виявлених очей з непрохідністю 
слізних точок у хворих на компенсований ЦД2 
мембранний тип відмітили у 2 (33,3±19,4) % 
очей), підковоподібний — у 2 (33,3±19,4) % 
очей), крапкоподібний — у 2 (33,3±19,4) % очей). 

Жінки складали більшість по відношенню до 
чоловіків при всіх ступенях компенсації ЦД2: 
при компенсованому ЦД2 — 19 (65,5±13,2) % 
19 осіб, при субкомпенсованому ЦД2 — 9 
(64,3±12,8) % осіб), при декомпенсованому  
ЦД2 — 9 (69,2±8,6) % осіб). Частота виявлення 
жінок серед хворих на компенсований, субком-
пенсований та декомпенсований ЦД2 достовір-
но не відрізнялась між собою (р>0,05). 

Середній вік хворих при компенсованому 
ЦД2 складав (63,2±12,6) років, достовірно не 
відрізнявся від такого при субкомпенсованому 
ЦД2 ((66,0±14,9) років), та декомпенсованому 
ЦД2 ((62,9±10,5) років) (р>0,05).  

Частота блефаритів при декомпенсованому 
ЦД2 ((79,3±7,5) %, 23 хворих), в середньому, у 
1,3 разів перевищувала таку при компенсова-
ному ((64,3±13,3) %, 9 хворих) та субкомпенсо-
ваному ЦД2 ((61,5±13,0) %, 8 хворих) (р<0,05), 
показники яких достовірно не відрізнялися між 
собою (р>0,05).

Висновки
Симптоматична ННСШ частіше зустрічаєть-

ся у хворих на декомпенсований ЦД2.
У хворих на ЦД2 відмічаються особливості 

симптоматичної ННСШ залежно від ступеня 
компенсації ЦД2: частота двобічного уражен-
ня серед хворих на декомпенсований ЦД2 в 
середньому у 1,8 рази більша, ніж у хворих 
на субкомпенсований та компенсований ЦД2; 
частота повної обструкції у хворих на компен-
сований ЦД2 в середньому у 1,5 рази менша, 
ніж у хворих на субкомпенсований та деком-
пенсований ЦД2.
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Summary. The aim was to identify the features of symptomatic 
ALOO in patients with type 2 diabetes mellitus (DM2) depending on 
the degree of its compensation.

Materials and methods. The study included 56 patients with symp-
tomatic ALOO and DM2. Patients were divided into groups accord-
ing to the degree of compensation of DM2: 29 patients with decom-
pensated DM2 (HbA1c > 7.5 %), 14 patients with subcompensated 
DM2 (HbA1c — 7.1–7.5 %), 13 patients with compensated DM2 
(HbA1c < 7.1  %).

In addition to standard, ophthalmic methods included measuring 
the size of the lacrimal punctum, the height of the lacrimal meniscus, 
diagnostic tests to determine tear production (Schirmer, Jones, Norn 
test), lacrimal, larimal suction test, and reflux test, assessment of lac-
rimal system balance, diagnostic lavage of lacrimal outflow system, 
probing of the lacrimal ducts.

Results. Decompensated DM2 (51.8±6.7  % of patients) occurred 
in patients with symptomatic ALOO 2.1 and 2.2 times more of-
ten than subcompensated ((25±5.8) % of patients) and compen-
sated DM2 ((23.2±5,7) % of patients), respectively (p<0,05). The 
frequency of bilateral lesions among patients with decompensated 
DM2 ((58.6±9.2) % of patients) was on average 1.8 times higher than 
in patients with subcompensated ((35.7±12.8) % of patients) and 
compensated DM2 ((30,8±12.8) % of patients) (p <0.05). The fre-
quency of complete obstruction in patients with compensated DM2 
((52.9±2.1) % of the eyes) was on average 1.5 times lower than in pa-
tients with subcompensated ((79±9.3) % of the eyes) and decompen-
sated DM2 ((78.3±6.1) % of eyes) (p<0.05). The frequency of blepha-
ritis in decompensated DM2 ((79.3±7.5) % of patients) was on average 
1.3 times higher than that in compensated ((64.3±13.3) % of patients) 
and subcompensated DM2 ((61.5±13.0) %) patients (p<0.05).

Conclusions. Symptomatic ALOO is more common in patients with 
decompensated DM2. In patients with DM2 features of symptomatic 
ALOO depend on degree of compensation of DM2.

Keywords: type 2 diabetes mellitus, symptomatic acquired lacrimal 
outflow obstruction, the degree of compensation of diabetes mellitus.
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