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РОЗЛАДИ ХАРЧУВАННЯ ПРИ ЦУКРОВОМУ ДІАБЕТІ: 

ЕПІДЕМІОЛОГІЯ ТА ЛІКУВАННЯ 

 

У даній статті ми дослідили характерні риси психічних проявів розлядів харчування при перебігу хвороби 

цукрового діабету та зробили висновки щодо комплексності діагностики та лікування даного захворювання. 

Дієтотерапія продовжує залишатися основним методом лікування цукрового діабету. Так, вона обов'язкова 

для всіх без винятку хворих на ЦД і дозволяє домогтися його компенсації більш ніж в третині випадків. У 

таких випадках ми вважаємо максимально ефективний комплексний підхід, який об'єднує лікування 

психологічних проблем із втручаннями, спрямованими на поліпшення здорової поведінки та дотримання 

режиму лікування діабету. 
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Постановка проблеми. На сьогодні 

цукровий діабет – одна з провідних медико-

соціальних проблем. Мільйони людей у всіх 

країнах світу страждають на це захворювання. 

Розлади харчування більш поширені у людей з 

цукровим діабетом, але слід зазначити, що 

було проведено досить мало досліджень, і 

більшість з них були засновані як на малих, так 

і на репрезентативних  групах пацієнтів. 

Велика частина літератури зосереджена на 

спільній захворюваності жінок-підлітків. 

Мета статті. Визначити основні тенденції 

розвитку лікувального харчування при 

цукровому діабеті. 

Дієтотерапія продовжує залишатися 

основним методом лікування цукрового 

діабету. Так, вона обов'язкова для всіх без 

винятку хворих на ЦД і дозволяє домогтися 

його компенсації більш ніж в третині випадків. 

У розвинених країнах кількість хворих на 

цукровий діабет становить у середньому 4-5% 

загальної популяції. З віком частота захворю-

вання зростає, досягаючи в осіб віком понад 65 

років 10- 15%. Істинна захворюваність насе-

лення на цукровий діабет є значно вищою, 

оскільки співвідношення числа зареєстрованих 

хворих та осіб із прихованим, а також 

недіаґностованим діабетом становить 1:2,5:3. 

На 01.01.2001 р. число хворих на цукровий 

діабет на земній кулі досягло 175 млн. (з них 

18 млн. хворі на захворювання типу 1, а 157 

млн. – на захворювання типу 2). [1, c. 77]. 

Так, із сімейної практики та клініки вну-

трішньої медицини виявлено, що особи з діа-

бетом 1 типу в 2,4 рази частіше мають нерво-

вую булімію, ніж ті, хто не має діабету. Жодна 

інша медична хвороба не була пов'язана з під-

вищеним ризиком цього розладу їжі, але зага-

льна поширеність цих розладів була високою 

(7%) у цей зразок основної допомоги [8, c .50].  

Аналогічно, у дослідженні 845 дорослих 

пацієнтів з діабетом 2 типу поширеність 

нервової булімії становила лише 1,4%. Хоча 

інше дослідження довело, що вона є найбільш 

діагностованим розладом харчування з надмір-

ною вагою та ожирінням. Тривалість пошире-

ності у жіночому зразку (n = 168) становила 

7,1% та 4,5% у дослідженні більше 5000 

надмірна вага та ожиріння середніх та старших 

пацієнтів  з цукровим діабетом 2 типу - 11,7% 

як мінімум, один епізод, який оцінюється за 

допомогою опитувальника [10, c.91].  

Дані дослідження NCS-R показують, що 

поширеність анорексії становить 0,6% серед 

населення США, але наявність нервової 

анорексії у дорослих з цукровим діабетом 2 

типу, здається, є мінімальною. У дослідженні 

NCS-R, поширеність булімії становить 1,1%, а 

статистика говорить про  аналогічні оцінки 

поширеності цього захворювання серед людей 

з цукровим діабетом 2 типу [11 c.159]. Проте 

поширеність таких розладів особливо 

актуальна, коли втрата інсуліну спричинена 

«неправильним застосуванням ліків для 

схуднення», і, залежно від ступеня важкості, 
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може кваліфікуватися як розлад харчування. 

Збільшення або зменшення рівня інсуліну до 

виникнення глікозурію, де глюкоза виводиться 

через сечу, спричиняючи втрату ваги є спосо-

бом  втрати калорій і спричиняє негативні нас-

лідки для здоров'я хворих на діабет [4, c.83]. 

Інсулінова залежність також виявляється 

найбільш поширеною серед пацієнтів з 

розладами харчування, ніж у тих, хто не має 

цукрового діабету 1 типу у підлітковому віці. 

Інший розлад харчування, що поширений 

серед людей, хворих на цукровий діабет, є 

синдром нічного вживання їжі, яке 

характеризується більш ніж  25% засвоєння 

калорій, що відбувається після вечері, та/або 

прокиданням серед ночі щонайменше 3 рази на 

тиждень, щоб поїсти вночі. Результати 

негативної харчової поведінки також, здається, 

пов'язані з іншими типами харчових розладів 

та пов'язаних з ними проблем у хворих на 

цукровий діабет будь-якого типу[4, c.284]. 

Наприклад, дослідження показують, що 

пацієнти, які обмежують свій інсулін, мають 

менший рівень метаболічного контролю та 

більш високі показники нефропатії. Крім того, 

ретинопатія, діабетичний кетоацидоз та інших 

мікросудинні ускладнення більш поширені у 

людей, які обмежують споживання інсуліну. 

Крім того, було виявлено наслідки пропущен-

ня прийому  інсуліну, що підвищує відносний 

ризик смертності в 3,2 рази у дослідженні 234 

дорослих жінок із діабетом 1 типу [3, c.92]. 

На сьогодні дуже мало проведених дослід-

жень щодо діабету та психічних захворювань 

етнічними та расовими меншинами. Дослід-

ження показали, що більше 25% етнічних або 

расових меншин з діабетом досягають крите-

ріїв та значно більше показують високий ріве-

нь депресивних симптомів у більших темпах, 

аніж які виявляються у європейців [9, c. 57].  

Недавнє проведене епідеміологічне 

дослідження, використовувало загальний 

рівень неспецифічного психологічного стресу 

для оцінки поширеності серйозних психологіч-

них стресів серед дорослих, і було виявлено, 

що його поширеність є найвищою серед 

латиноамериканців (11,8%) та корінних амери-

канців (14,7%), осіб з низьким рівнем доходу 

(17,3%) та освітою (15,6%), а також осіб з 

цукровим діабетом 1 типу (11,1%) або 2 типу 

(11,5%), які в даний час використовують 

інсулін. Діабетне захворювання – тривожне 

явище серед латиноамериканців особливо 

стосується як психічного, так і фізичного 

здоров’я. Як результат захворюваності на 

цукровий діабет 2 типу наступні роки серед 

цього швидко зростаючого сегменту населення 

США. 

Як говорилося раніше, фактори ризику 

розвитку цукрового діабету 2 типу та шизоф-

ренії можуть перекриватися один одним, вклю-

чаючи ожиріння, малорухливий спосіб життя, 

соціально-економічний стан, сімейну історію 

діабету, раса/етнічність, бідність та стрес. 

Наприклад, афроамериканці більше потрап-

ляють до нижчих економічних показників та 

показників як діабету, так і діагнози шизоф-

ренії виявилися вищими серед афроамерика-

нців в порівнянні з європейцями [2, c. 122]. 

Фізіологічність забезпечує збалансоване 

співвідношення основних інгредієнтів харчо-

вого раціону: вуглеводів (50-60%), жирів (25-

30%), білків (15-20 %), що сприяє усуненню 

гіперглікемії та значному зниженню ризику 

гіпоглікемічних станів. Збільшення в дієті 

кількості вуглеводів до 60 % від загальної 

енергетичної цінності супроводжується підви-

щенням чутливості тканин до інсуліну, зни-

женням гіперінсулінемії при цукровому діабеті 

2 типу, підвищенням швидкості засвоєння 

глюкози, зниженням резистентності жирової 

тканини до інсуліну при цукровому діабеті 1 

типу[6, c.37]. 

Оскільки погане харчування є ключовим 

компонентом надлишкової ваги та ожиріння, 

тому дотримання дієти є важливою 

самодопомогою для діабету, але слід також 

брати до уваги, що дослідження расової, 

етнічної приналежність та культура 

взаємодіють з діабетом, щоб вплинути на 

харчування та невпорядкованість харчування 

допоможе подолати цей розрив у знаннях. 

Висновки. Отже, зважаючи на 

вищевикладене, можна зробити наступні 

висновки. Порушення апетиту часто 

спостерігаються при ЦД і виникають майже 

при будь-якому типі депресивних розладів. 

при різних станах на тлі цих захворювань 

можуть характеризуватися зниженням (аж до 

повного його відсутності) і вираженим 

підвищенням. При ЦД 1типу 16-21% пацієнтів 

мають виражені порушення апетиту. Порушен-

ня апетиту найбільш часто виявляються при 

декомпенсації вуглеводного обміну. Зниження 

апетиту аж до анорексії типово для стану 

кетоацидозу, а також є характерною ознакою 

хронічної ниркової недостатності на тлі 

діабетичної нефропатії. 

Відсутність апетиту виникає при 

аноректичному варіанті маскованої депресії. 
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При більш легкого ступеня депресії знижений 

апетит характеризується незначною зміною 

обсягу спожитої їжі та /або безладним харчу-

ванням, а при тяжких - аноректичні розлади 

набувають ознак генералізації і представлені 

як більш широким набором феноменів, так і бі-

льшої їх виразністю. При вираженій депресив-

ної симптоматиці соматовегетативних прояви 

досягають максимуму на висоті депресивних 

розладів, у міру їх редукції, вимушена відмова 

від регулярного харчування заповнюється збі-

льшенням порції і /або калорійності з'їденого. 

Підвищення апетиту є частим в період 

розвитку захворювання і на тлі декомпенсації 

ЦД. При атипових депресіях переїдання може 

носити реактивний характер і характеризува-

тися особливою схильністю до солодощів. 

Пацієнти з різним рівнем стресостійкості з 

цукровим діабетом 2 типу мають психологічні 

проблеми, навіть ті, які можуть не відповідати 

діагностичним порогам, мають потенціал не 

тільки покращити психічне здоров'я та якість 

життя хворих на цукровий діабет 2 типу, але 

може також мати важливі наслідки результатів 

лікування діабету, здоров'я та довголіття. У 

таких випадках ми вважаємо максимально 

ефективний комплексний підхід, який об'єднує 

лікування психологічних проблем із 

втручаннями, спрямованими на поліпшення 

здорової поведінки та дотримання режиму 

лікування діабету.  

Отже, щоб вирішувати величезні 

поведінкові проблеми, що стоять перед 

особами, які хворіють на діабет та 

психопатології, у майбутньому потрібні 

експериментальні дослідження, які можуть 

більш ретельно оцінити емпіричну підтримку 

нашого дослідження. 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАННИХ ДЖЕРЕЛ: 

1. Stewart, W. F., Ricci, J. A., Chee, E., Hahn, S. R., & Morganstein, D. (2003). Cost of lost 

productive work time among US workers with depression. Journal of the American Medical 

Association, 289, 3135–3144. 

2. Substance Abuse and Mental Health Services Administration. (2009). Results from the 2008 

national survey on drug use and health: National findings. Rockville, MD: Office of Applied Studies 

(NSDUH Series H-36, HHS Publication No. SMA 09-4434). 

3. Sultan, S., Epel, E., Sachon, C., Vaillant, G., & Hartemann-Heurtier, A. (2008). A longitudinal 

study of coping, anxiety and glycemic control in adults with type 1 diabetes. Psychology & Health, 

23(1), 73–90. 

4. Surwit, R. S., Van Tilburg, M. A., Zucker, N., McCaskill, C. C., Parekh, P., Feinglos, M. N., et al. 

(2002). Stress management improves long-term glycemic control in type 2 diabetes. Diabetes Care, 

25(1), 30–34. 

5. Polonsky, W. H., Fisher, L., Earles, J., Dudl, R. J., Lees, J., Mullan, J. T., et al. (2005). Assessing 

psychosocial stress in diabetes. Diabetes Care, 28, 626–631. 

6. Goldberg, J. F. (2008, October 31). Management of hypothyroidism in patients on lithium 

prophylaxis for bipolar disorder. Retrieved January 28, 2010 from http://www.medscape.com/ 

viewarticle/581200. 

7. Fisher, L., Mullan, J., Arean, P., Glasgow, R., Hessler, D., & Masharani, U. (2010). Diabetes 

distress but not clinical depression or depressive symptoms is associated with glycemic control in both 

cross-sectional and longitudinal analyses. Diabetes Care, 33, 23–28. 

8. Lee, P., Greenfield, J., & Campbell, L. (2009). Managing young people with type 1 diabetes in a 

‘rave’ new world: Metabolic complications of substance abuse in type 1 diabetes. Diabetic Medicine, 

26(4), 328–333. 

9. Li, C., Barker, L., Ford, E. S., Zhang, X., Strine, T. W., & Mokdad, A. H. (2008). Diabetes and 

anxiety in US adults: Findings from the 2006 behavioral risk factor surveillance system. Diabetic 

Medicine, 25(7), 878–881. 

10. Li, C., Ford, E., Zhao, G., Balluz, L., Berry, J., & Mokdad, A. (2010). Undertreatment of mental 

health problems in adults with diagnosed diabetes and serious psychological distress: The Behavioral 

Risk Factor Surveillance System, 2007. Diabetes Care, 33(5), 1061–1064. 

11. Li, C., Ford, E. S., Zhao, G., Strine, T. W., Dhingra, S., Barker, L., et al. (2009). Association 

between diagnosed diabetes and serious psychological distress among U.S. adults: The Behavioral Risk 

Factor Surveillance System, 2007. International Journal of Public Health, 54, S43–S51. 

 

http://www.medscape.com/


Альманах науки 

 

30 

Голдобин А.П. 

РАССТРОЙСТВА ПИТАНИЯ ПРИ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ ЭПИДЕМИОЛОГИЯ И ЛЕЧЕНИЕ 

В данной статье мы исследовали характерные черты психических проявлений розлядив питания при течении 

болезни сахарного диабета. 

Диетотерапия продолжает оставаться основным методом лечения сахарного диабета. Так, она обязательна 

для всех без исключения больных СД и позволяет добиться его компенсации более чем в трети случаев. В 

таких случаях мы считаем максимально эффективный комплексный подход, объединяющий лечения 

психологических проблем с вмешательствами, направленными на улучшение здорового поведения и соблюдения 

режима лечения диабета. 

 

Goldobin A.P. 

DISEASES OF NUTRITION IN DIABETES MELLITUS: EPIDEMIOLOGY AND TREATMENT 

In this article we have investigated the characteristics of mental manifestations of food disorder during the course of 

diabetes and made conclusions about the complexity of diagnosis and treatment of this disease. 

Diet therapy continues to be the main method of treating diabetes. Yes, it is obligatory for all without exception of 

patients with diabetes and allows to achieve its compensation in more than a third of cases. In such cases, we consider 

the most effective integrated approach that combines the treatment of psychological problems with interventions aimed 

at improving healthy behavior and adherence to the treatment regimen of diabetes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


