
 

ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ 
 

Цукровий діабет – це захворювання, основною ознакою якого є стійке 

підвищення рівня цукру в крові. Тому для діагностики цукрового діабету найбільш 

інформативним методом є визначення рівня глюкози в капілярній крові (береться з 

пальця) або венозної (береться з вени) протягом дня, або, що більш надійно, 

визначення рівня глюкози натще (не їсти мінімум 10 годин перед дослідженням). 

Нормальний рівень глюкози в крові – від 3,3 до 5,5 ммоль/л.  

 

 

Звідки ж з’являється у наших судинах цукор? 

 

  По-перше, з їжі. Вуглеводи входять до складу багатьох продуктів. Коли діабету 

нема, підшлункова залоза реагує на вуглеводи, що всмоктуються з їжі виділенням 

інсуліну. Але інсулін виділяється підшлунковою залозою й у той час, коли ми не їмо. 

Відбувається це тому, що глюкоза може вироблятися і самим організмом – печінкою. 

Тому лікування діабету – прийом цукрознижуючих засобів – повинно проходити 

постійно, забезпечуючи стабільний контроль за рівнем цукру в крові. 

 

 

 

 



Як же виникає діабет? 

 

   До виникнення цукрового діабету першого типу призводить руйнування бета-

клітин, що виробляють інсулін. Це відбувається, коли наша власна імунна система 

починає сприймати ці клітини як ворожі організму і знищує їх. Виявляється діабет 

після того, як загинуло більше ніж 80% бета-клітин. Найгірше, що безповоротно 

зникають єдині постачальники інсуліну. У цьому випадку люди змушені щодня 

робити  собі уколи інсуліну.   

  Коли чутливість організму до власного інсуліну, що виробляється у цьому 

випадку в достатній кількості, знижується настільки, що виникає клінічна картина 

дефіциту інсуліну – практично ті ж ознаки, що й при першому типі діабету – 

діагностується другий тип цукрового діабету. При 2 типі діабету можливості 

лікування ширші. 

 



ЯКЩО ВИ ПІДОЗРЮЄТЕ У СЕБЕ ЦІ СИМПТОМИ - ЗВЕРНІТЬСЯ ДО 

ЛІКАРЯ!!! 

Що робити, якщо у Вас виявлено діабет? 

  Як тільки лікар-ендокринолог поставив Вам діагноз цукровий діабет, відразу 

приступайте до лікування та контролю захворювання, тому що лікування і контроль є 

нерозривним комплексом заходів, спрямованих на підтримку Вашого організму в 

нормальному стані. 

  Якісний контроль цукрового діабету передбачає нормальні або близькі до 

нормальних показники обміну речовин, а також добре самопочуття. 

Крім підтримки нормальних показників обміну речовин, необхідно також: 

• кинути курити; 

• підтримувати артеріальний тиск у межах норми; 

• нормалізувати і підтримувати свою вагу в межах норми; 

• лікувати супутні захворювання. 

  Найефективніший спосіб самоконтролю – це регулярне визначення рівня 

глюкози в крові за допомогою глюкометра або тест-смужок для візуального 

контролю. 

 

Чи небезпечний цукровий діабет? 

 

  Украй важливо знати, що цукровий діабет небезпечний не сам по собі, а своїми 

ускладненнями. Основна причина розвитку ускладнень – це тривале підвищення 

цукру в крові (хронічна гіперглікемія). При високому рівні цукру в крові в першу 

чергу страждають дрібні кровоносні судини й нерви всього організму. 

Сьогодні всім необхідно зрозуміти та завжди пам’ятати: 

 

ДІАБЕТ ПОТРЕБУЄ УВАГИ ДО СЕБЕ 

 

  Діабет – захворювання підступне, і дотримання деяких, на перший погляд 

складних, але на практиці абсолютно прийнятних правил, дозволить запобігти 

захворюванню. 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Эндокринология [Текст] : Учебник для студ. высш. мед. 

учеб. заведений IV ур. аккред. (рек. МОЗУ прот. №3 выд 15.06. 

2006р.) / Под ред. П.Н. Боднара. - Винница : Нова книга, 2007. - 

344 с. - ISBN 978-966-382-016-3  

 

 Підручник підготовлений відповідно до навчальної програми з 

ендокринології, затвердженої МОЗ України в 2003 р. Викладення 

починається з передмови та вступу. Основу підручника складають 

десять розділів основного змісту. У першому розділі наводяться 

загальні дані з біохімії і фізіології ендокринних залоз, короткий нарис 

розвитку ендокринології. Змістовно викладені і достатньо ілюстровані 

розділи по захворюваннях гіпоталамо-гіпофізарної системи, 

щитоподібної, пара щитоподібних залоз, цукрового діабету, 

ожирінню, захворюваннях надниркових, статевих залоз, 

поліендокринопатіях та метаболічних остеопатіях. Додаток містить 

показники нормального рівня гормонів, список літератури, 

предметний покажчик. 

Для студентів вищих медичних навчальних закладів ІV рівня 

акредитації, ендокринологів і лікарів загальної практики. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Клінічна ендокринологія [Текст] : Підручник для студ. 

вищ. мед. навч. закладів III-IV р. акред. / В. М. Хворостінка, В. М. 

Лісовий, Т. А. Моїсеєнко, Л. В. Журавльова ; За ред. В.М. 

Хворостінки. - К. : Медицина, 2009. - 544 с. : кольор. вкл. 8 с. - 

ISBN 978-966-10-0025-3  
У підручнику розглядаються структура і функції ендокринних залоз, 

особливості секреції, метаболізму, фізіологічних ефектів і механізму дії гормонів, 

симптоми і синдроми найпоширеніших ендокринних хвороб. Описано етіологію, 

патогенез, клінічну картину і діагностику ендокринних захворювань. 

Тестові завдання до кожного розділу розміщені наприкінці підручника. 

Матеріал підручника відповідає програмі вивчення предмета «Клінічна 

ендокринологія» з позицій доказової медицини та переходу до Болонського 

процесу.  

Для студентів вищих медичних навчальних закладів ІІІ-ІVрівнів 

акредитації, лікарів-інтернів, сімейних лікарів і ендокринологів. 

 
 

 

Скачко, Б. Г. Цукровий діабет: хвороба століття, чи 

розплата за легковажність [Текст] / Б. Г. Скачко, Г. О. 

Орещук. - К. : Здоров'я, 2012. - 96 с. - ISBN 978-966-463-039-6 

 
 Цукровий діабет – грізне своїми ускладненнями захворювання. Проте 

цукрового діабету можна запобігти. Грамотне лікування інфекцій та 

інтоксикацій дозволяє запобігти цукровому діабету І типу, розповсюдженість 

якого сягає 15 % у людей віком до 40 років. А раціональне харчування і 

відновлення печінки дозволяє запобігти цукровому діабету ІІ типу, що вражає 

кожного п’ятого віком понад 40 років. Профілактика лікування цукрового 

діабету дозволить зберегти трудові ресурси та продовжити середню тривалість 

життя.  

 Інформація в книзі викладена популярно і базується на сучасних 

знаннях з використанням багаторічного досвіду в галузі народної медицини. 

 Книга розрахована на широке коло читачів.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Василюк С.М. Синдром діабетичної стопи. – Івано-

Франківськ: ДКД, 2005. – 209 с., рисунків 24, таблиць 29. – 

ІSBN 966-8207-23-7 

 
 Монографія присвячена важливій проблемі ендокринної хірургії – 

гнійно-некротичним ускладненням у хворих на синдром діабетичної стопи. 

Виклад авторського матеріалу є структуризованим з чітким виділенням 

основних розділів. В монографії викладені сучасні дані щодо етіології, 

патогенезу, діагностики та хірургічного лікування гнійних ран у хворих на 

синдром діабетичної стопи.  

 Монографія присвячена  для хірургів, ендокринологів, лікарів-

інтернів та студентів старших курсів вищих навчальних медичних закладів 

ІІІ-ІVрівнів акредитації. 

  

 

 

     Как жить с диабетом / Подгот. текста К. 

Мартинкевич. – Мн.: Современный литератор, 2003. – 272 с.  

- ISBN 985-14-0294-X  
 В книге даны рекомендации по питанию, образу жизни, 

профилактике для людей, страдающих одной из тяжелых и, к сожалению, 

довольно распространенной болезнью – сахарный диабет. Издание 

отличается информативностью и практичностью. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

      

Давиденко Е.Ф. Генетика сахарного диабета / Е.Ф. 

Давиденко, И.С. Либерман. – Л.: Медицина, 1988. – 160 с.: 

ил. – ISBN 5-225-00109-2 
 В книге сопоставлены результаты генетических исследований с 

данными клинических наблюдений. Выявлено соответствие генетической 

гетерогенности клинических наблюдений. Выявлено соотвествие 

генетической  гетерогенности клиническому полиморфизму заболевания. 

Проанализированы исследования, опубликованные в литературе – от 

семейных и популяционных до работ на хромосомном и генном уровнях. 

Предложена концепция, в соотвествии с которой клиническим 

особенностям основных типов сахарного диабета соответствуют 

определенные генетические характеристики. Продемонстрирована 

генетическая взаимосвязь инсулиннезависимого сахарного диабета и 

сердечно-сосудистой патологи атеросклеротического ґенеза. 

  Для терепавтов, эндокринологов, генетиков. 

  

 

 

 

 

Запрошуємо користувачів ознайомитись із інформацією на 

бібліотечному сайті, а також безпосередньо переглянути матеріали 

виставки, представлені в центральному читальному залі . 
 


