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The new method o f  épidémiologie study in diahetology is shown in the paper. Keywords: 
Dynamics offrequency o f diabètes mellitus, alpha-ketonuric coefficient

ВСТУП
Виходячи із гіпотези про автосомно-рецесивне успадкування цукрового діабету (ТЩ) і 

беручи до уваги частоту зареєстрованого ЦД за 1% (100 на 10000 населення), А. Штейнберг 
та Р. Уілдср у 1951 році теоретично визначили, що спадкова схильність населення до ЦД 
становить 20-25% [2,3]. При цьому загальна частота ЦД (діагностованого, недіагностоваиого 
та потенційного) має становити 5%. У «Протоколі надання медичної допомоги хворим на 
неускладиений цукровий діабет» зазначено, що в Україні зареєстрована поширеність ЦД 
становить 2,4%, а число хворих на ЦД подвоюється через кожні 12-15 років [1], що викликає 
певні сумніви. Тому виникла необхідність дослідити фактичну динаміку частоти ЦД в 
Україні за останні 60 років (1950-2010) та скласти епідеміологічний прогноз до 2036 року.

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ
Для обчислення динаміки поширеності ЦД в Україні за останні 60 років використано 

наступну формулу:
Щорічний приріст частоти ЦД = ----------- = 2,33 на 10000 населення, де 240-

поширеність ЦД у 2010 році, 100-поширеність ЦД у 1950 році, 60-кількість років в інтервалі 
від 1950 р. до 2010 р.

Наводимо формулу для визначення тривалості періоду подвоєння частоти ЦД після 
1950 року:

Тривалість періоду подвоєння частоти ЦД, роки = —rzz-------42,9 року, де 200-
подвоєна частота ЦД по відношенню до аналогічного показника 1950 року; 100-поширеність 
ЦД у 1950 році; 2,33-показник щорічного приросту частоти ЦД.

Подібним чином визначають тривалість періоду потроєння частоти ЦД:
Тривалість періоду потроєння частоти Ц Д роки = — ■--------= 85,84 року, де 300-

потроєна частота ЦД по відношенню до аналогічного показника 1950 року; 100-поширеність 
ЦД у 1950 році; 2,33-показник щорічного приросту частоти ЦД.
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РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ Динаміка частоти ЦД за 
період від 1950 року до 2036 наведена в таблиці 1.

Виконані дослідження (табл. 1) дають підставу стверджувати, що число хворих на ЦД 
подвоїлось упродовж 43 років - у 1950 році поширеність ЦД становила 1% (100 хворих на 
10000 населення), а в 1993 році - 2% (200 хворих на 10000 населення), у 2036 році доказова 
частота ЦД становитиме 3% (300 хворих на 10000 населення), тобто за 86 років (1950-2036) 
частота ЦД буде утричі більшою у порівнянні з 1950 роком.

Таблиця 1.
Доказова динаміка поширеності ЦД за 60 років (1950-2010) та показник 

епідеміологічного прогнозу до 2036 року

Рік Поширеність ЦД Рік Поширеність ЦД Рік Поширеність ЦД

• 1950 • 100 1980 170 • 2010 • 240
1951 102 1981 172 2011 242
1952 105 1982 175 2012 245
1953 107 1983 177 2013 247
1954 109 1984 179 2014 249
1955 112 1985 182 2015 252
1956 114 1986 184 2016 254
1957 116 1987 186 2017 256
1958 119 1988 189 2018 259
1959 121 1989 191 2019 261
1960 123 1990 193 2020 263
1961 126 1991 196 2021 266
1962 128 1992 198 2022 268
1963 130 •1993 • 200 2023 270
1964 133 1994 203 2024 273
1965 135 1995 205 2025 275
1966 137 1996 207 2026 277
1967 140 1997 210 2027 280
1968 142 1998 212 2028 282
1969 144 1999 214 2029 284
1970 147 2000 217 2030 287
1971 149 2001 219 2031 289
1972 151 2002 221 2032 291
1973 154 2003 224 2033 294
1974 156 2004 226 2034 296
1975 158 2005 228 2035 298
1976 161 2006 231 •2036 • 301
1977 163 2007 233
1978 165 2008 235
1979 168 2009 238

Визначено спадкову схильність населення до цукрового діабету; за параметрами 
функціонального стану циклу Корі та піруватдегідрогеназної (ПДГ) активності крові вона 
становить 32,42% (табл. 2)
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У групу ризику, що становить 32,42% загальної популяції (табл.2), входять особи із 
первинним гіперіисуліиізмом (2,39%), інсулінорезистентністю гліколітичною (18,77%), та 
мітохондріальною (10,24%), реактивним гіперінсулінізмом (1,02%).

Йододефіцитний стан діагностовано у 19,80% людей, що проживають у 
Прикарпатському регіоні (табл. 2).

У діагностиці порушень гормональної регуляції вуглеводного обміну, зокрема для 
виявлення ендогенного синдрому Сомоджі (реактивної гіперконтррегуляції), використано 
«альфа-кетонуричний коефіцієнт» - відношення показника альфа-кетонурії 
передпрандіальної до нічної; у нормі він є нижчий від одиниці (<1,0).

Наводимо приклад. Хворий П-к, 1974 р. нар. (Львівська обл., Старо-Самбірський р-н, 
с. Стрільбичі) скаржиться на булімію - вночі змушений приймати їжу через підвищене, 
нестримне відчуття голоду. Страждає на ожиріння (маса тіла: 87 кг, зріст 172 см, ІМТ-29,41 
кг/м ). Не викликає сумніву наявність нічної гіперсекреції інсуліну. Для 
підтвердження діагнозу 10.02.2010 р. визначено рівень альфа-кето кислот у сечі натщесерце - 
1250 мкмоль/л.а 22.02.2010 р. у сечі нічній - 650 мкмоль/л. В результаті альфа-кетонуричний 
коефіцієнт дорівнює: 1250 : 650 = 1,92 (у нормі:<1,0), що підтверджує діагноз «ендогенного 
синдрому Сомоджі».

Таблиця 2
Класифікація та критерії діагностики станів гормональної регуляції вуглеводневого

обміну. п=293
Показники вуглеводного обміну Частота у загальній популяції
Постпрандіальна 2-го динна 
мкмоль/л

ПДГ-активність крові, 
мкмоль/(с.-л)

1. Урівноважений тип гормональної регуляції вуглеводного обміну
<700 8,4-16,8 47,78 %,п=140
< 12
2. Контрінсулярна недостатність, прихований гіпотиреоз (йододе( нцитний стан)
<700 <8,4 19,80%, п=58
< 12
3. Первинний гіперінсулінізм
<700 >16,8 2,39 %, п=7
< 12
4. Інсуліиорезистентність циклу Корі (гліколізу)
>700 8,4-16,8 18,77%, п=55
> 12
5. Реактивний гіперінсулінізм на фоні інсулінорезистснтності у циклі Корі
> 700 >16,8. 1,02%,п=3
> 12
6. Інсуліиорезистентність мітохондріальна, ПДГ-недостатність (В і-гіповітаміноз)
>700 <8,4 10,24 %,п=30
> 12
В с ь о г о : 100,00 %,п=293

Високий рівень альфа-кетокислот у сечі передпрандіальній - 1250 мкмоль/л (норма: 
300-600 мкмоль/л) віддзеркалює стан реактивної гіперконтррегуляції, що є наслідком нічної 
гіперсекреції інсуліну. Проте, рівень глюкози у крові натщесерце залишається у межах 
норми -4,1 мкмоль/л.
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Хворому призначені: розвантажуюча протидіабетична дієта та антагоніст -
«Діакордин» по 120 мг перед сном з метою зниження нічної гіперсекреції інсуліну.

ВИСНОВКИ
Таким чином, число хворих на ЦД подвоїлось у 1993 р., тобто через 43 роки після 

1950 року і потроїться у 2036 році, досягаючи рівня поширеності ЦД, що не перевищуватиме
3,01%.

Спадкова схильність населення до цукрового діабету у Прикарпатській регіоні 
становитиме 32,42% , а частота йододефіцитного стану не перевищуватиме 19,80%.

Використано «альфа-кетонуричний коефіцієнт» з метою поглибленого вивчення стану 
гормональної регуляції вуглеводного обміну.
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ALENA TUMOVÄ, ЛШ  TÏJMA, JANA NOVOTNA 
GAM BLE RST VI JAKO NEMOC

Prevence patologického hrâcstvi je  vzdy ménë nârocna nez nâslednâ lécha. Prevence nui 
mnoho spoleëného s protidrogovou prevenci a je  nutno j i  châpat jako aktivitu vedouci к posileni 
a ochranë zdravi. Léëba nebo znnrnëm nâsledkù jsou üëinné v tom pripadë, pokud jsou 
poskytnuty vëas a vyuzivaji se v ni podobné postupy znâmé z léëby zâvislosti na alkoholu. 
Vyléëeni dosâhnou vytrvalijedinci.

Klicova slova: gamblerstvi, hazardni lira, patologické hrâëstvizâvislost, петое, 
prevence, lécba

Превенція патологічного гемблінгу завжди буває менш важкою, ніж його 
лікування. Превенція має багато спільного з профілактикою наркотичної залежності і 
дуже важливо сприймати її як акт, який спрямований на посилення та охорону здоров’я 
людини. Лікування або зниження наслідків хвороби будуть дієві т'їльки у  тому випадку, 
якщо буде вчасно надана допомога і будуть викориспигні методи, які застосовуються 
при лікуванні людей залежних від алкоголю або наркотиків. Повного вилікування 
вдасться досягнути тільки у  пацієнтів, які володіють великою силою волі.

Ключові слова: гемблінг, азартні ігри, патологічний гемблінг, залежність, 
хвороба, превенція, лікування

Превенция патологического гемблинга всегда является менее тяжелой, нежели 
его последующее лечение. Превенция имеет много общего с противонаркотической 
профилактикой и очень важно понимать ее как действие, которое ведет к усилению и 
охране здоровья человека. Лечение или снижение последствий болезни будет действенно
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