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Вивчено наявнiсть супутнiх патологiй у па-
цiєнтiв, що страждають на глаукому. Вста-

новлено, що серед супутньої патологiї з боку 
органа зору найбiльший вiдсоток займає ката-
ракта, а з неофтальмологiчної патологiї най-
бiльша частка припадає на атеросклеротичну 
хворобу серця та артерiальну гiпертензiю.
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гiя, серцево-судиннi захворювання, захворювання 
ендокринної системи.

ВСТУП 
На сьогоднiшнiй день доведено, що пер-

винна вiдкритокутова глаукома є спадковим 
захворюванням, проте швидкiсть прогресу-
вання знаходиться в прямiй залежностi вiд на-
явностi супутнiх захворювань пацiєнта [1, 4, 7-
10]. Особливу увагу дослiдники звертають на 
гiпертонiчну хворобу та цукровий дiабет, якi 
дiагностуються в старшому вiцi та призводять 
до тяжких метаболiчних розладiв. У свiтовiй 
лiтературi немає достатнiх даних щодо кореля-
цiї глаукоми з iншими загальними захворюван-
нями, по Українi таких даних немає взагалi [2, 
3, 5, 6, 9]. Глаукома виникає у людей працездат-
ного вiку, а отже, є проблемою не тiльки медич-
ною, але i соцiальною, оскiльки iнвалiднiсть по 
зору спричиняє суттєвi економiчнi видатки не 
лише для кожного окремого пацiєнта, але i для 
держави в цiлому — пацiєнти стають непрацез-
датними [9]. Поєднання глаукоми з iншими за-
хворюваннями пришвидшує процес, що приз-
водить до iнвалiдностi в працездатному вiцi.

Метою дослiдження було вивчити структу-
ру супутньої патологiї у пацiєнтiв, що стражда-
ють на глаукому.

МАТЕРIАЛИ ТА МЕТОДИ 
ДОСЛIДЖЕННЯ

Нами було оцiнено данi амбулаторних карт 
пацiєнтiв, що страждають на глаукому, яких 
було госпiталiзовано протягом 2008-2012 рр. до 
вiддiлення мiкрохiрургiї ока Вiнницької облас-
ної клiнiчної лiкарнi iм. М.I.Пирогова. Таким 
чином, було отримано 1418 карт хворих, серед 
яких 577 жiнок та 841 чоловiк. Вiк пацiєнтiв 
становив вiд 14 до 92 рокiв (середнiй вiк склав 
67,12±7,64 року). Амбулаторнi карти, що не вiд-
повiдали завданням пошуку, а також неякiснi з 
методологiчної точки зору, було вiдхилено.

Статистичну обробку даних було проведе-
но з використанням стандартного комплексу 
програм STATISTICA 10.0 та Microsoft Office 
Excel.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛIДЖЕННЯ  
ТА Їх ОБГОВОРЕННЯ

У структурi супутнiх патологiй провiдне 
мiсце займали захворювання серцево-судинної 
системи, офтальмологiчнi та ендокриннi захво-
рювання (рис. 1).

При аналiзi наявної у хворих супутньої оф-
тальмологiчної патологiї було встановлено, що 
найчастiше реєструється поєднання глаукоми 

Рис. 1. Структура супутнiх патологiй у хворих на глаукому.
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з катарактою (1045 хворих — 73,7%). Ретино-
патiя зустрiчається у 6,84% випадкiв (97 па-
цiєнтiв), мiопiя — у 2,19% (31 пацiєнт), iридо-
циклiти та атрофiя зорового нерва — у 21 та 20 
хворих вiдповiдно (табл. 1). Крiм того, хворi 
мають такi супутнi офтальмологiчнi дiагнози, 
як макулодистрофiя, вiдшарування сiткiвки, 
птеригiй, афакiя, астигматизм. Бiльш деталь-
ний аналiз динамiки дiагностованих супутнiх 
офтальмологiчних захворювань у пацiєнтiв 
з глаукомою протягом 2008-2012 рр. показав 
зростання частки хворих на катаракту на по-
над 33% у 2012 р. порiвняно з початком перiо-
ду дослiдження.

Серцево-судинна патологiя займає найбiль-
шу частку серед усiх супутнiх екстраокуляр-
них патологiй. Серед 1418 хворих на глаукому, 
госпiталiзованих за 5 рокiв, атеросклеротич-
ну хворобу серця мали 844 пацiєнти, що стано-
вить 59,5%. Мiнiмальну частку хворих iз зазна-
ченою супутньою патологiєю було зафiксовано 
в 2011 р. — 174 (59,89%) пацiєнта, а максималь-
ну — у 2010 р. — 168 (60,08%) пацiєнтiв. Проте 

вiдмiннiсть є незначущою, а отже, динамiка ста-
ла. Значна частка пацiєнтiв також мала дiагнос-
товану артерiальну гiпертензiю: за 5 рокiв 
спостереження такий супутнiй дiагноз було на-
раховано у 426 хворих, що становить 30,04% за-
гальної кiлькостi пацiєнтiв. Серед захворювань 
серцево-судинної системи у пацiєнтiв вiддiлен-
ня мiкрохiрургiї ока також зустрiчається стено-
кардiя (4,02%), серцева недостатнiсть (7,12%), 
iнфаркт мiокарда (0,49%) (табл. 2). Також у 
структурi серцево-судинної патологiї протягом 

ТАБЛИЦЯ 1
Структура супутньої офтальмологiчної патологiї

Рiк Заг. кiлькiсть  
пацiєнтiв

Катаракта Мiопiя Ретинопатiя Iридоциклiти Атрофiя  
зорового нерва
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2008 352 223 63,35 8 2,27 25 7,10 1 0,28 7 1,99
2009 265 183 69,06 8 3,02 13 4,91 1 0,38 2 0,75
2010 263 188 71,48 5 1,90 23 8,75 9 3,42 4 1,52
2011 295 245 83,05 6 2,03 16 5,42 6 2,03 5 1,69
2012 243 206 84,77 4 1,65 20 8,23 4 1,65 2 0,82

Усього 1418 1045 73,70 31 2,19 97 6,84 21 1,48 20 1,41

ТАБЛИЦЯ 2
Структура супутньої серцево-судинної патологiї

Рiк Заг. кiлькiсть 
пацiєнтiв

Атеросклеротич-
на хвороба серця

Артерiальна гi-
пертензiя Стенокардiя Серцева недо-

статнiсть Iнфаркт мiокарда

аб
с.

, ч
ол

.

вi
дн

.,
 %

аб
с.

, ч
ол

.

вi
дн

.,
 %

аб
с.

, ч
ол

.

вi
дн

.,
 %

аб
с.

, ч
ол

.

вi
дн

.,
 %

аб
с.

, ч
ол

.

вi
дн

.,
 %

2008 352 211 59,94 89 25,28 16 4,55 17 4,83 1 0,28
2009 265 157 59,25 61 23,02 6 2,26 10 3,77 3 1,13
2010 263 158 60,08 90 34,22 11 4,18 23 8,75 1 0,38
2011 295 174 58,98 105 35,59 12 4,07 32 10,85 0 0,00
2012 243 144 59,26 81 33,33 12 4,94 19 7,82 2 0,82

Усього 1418 844 59,52 426 30,04 57 4,02 101 7,12 7 0,49

ТАБЛИЦЯ 3
Структура супутньої ендокринної патологiї

Рiк Загальна  
кiлькiсть пацiєнтiв

ЦД
абс., чол. вiдн., %

2008 352 19 5,40
2009 265 9 3,40
2010 263 5 1,90
2011 295 13 4,41
2012 243 9 3,70

Усього 1418 55 3,88
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дослiджуваного перiоду спостерiгається тен-
денцiя до зростання частки хворих, що мають 
гiпертензiю (вiд 25,82% до 35,59%) та серцеву 
недостатнiсть (4,83% у 2008 р. проти 10,85% у 
2011 р.).

Цукровий дiабет (I та II типу) було виявле-
но у 55 пацiєнтiв, що становить 3,88% загаль-
ної кiлькостi госпiталiзованих за 5 рокiв. При 
цьому найнижчий рiвень супутньої патологiї 
ендокринної системи зареєстровано в 2010 р. 
на рiвнi 1,90%, а найвищий — у 2008 р. (5,40%) 
(табл. 3). 

Особливу увагу слiд придiлити супут-
нiм захворюванням бронхолегеневої систе-
ми (хронiчний бронхiт, хронiчне обструктивне 
захворювання легень), частка яких у пацiєн-
тiв, що страждають на глаукому, становить 
3,46% — 49 пацiєнтiв з 1418 госпiталiзованих 
за 2008-2012 рр. Крiм того, серед дослiджува-
ної групи хворих у понад 1% випадкiв реєстру-
вались захворювання опорно-рухового апарату 
(остеохондроз, артроз) та шлунково-кишково-
го тракту (гастродуоденiт, хронiчний панкреа-
тит) (табл. 4). Також слiд зазначити, що на тлi 
зростання контингенту хворих, що мають за-
хворювання опорно-рухового апарату (майже в 
2 рази) та шлунково-кишкового тракту (на по-
над 40%), частка пацiєнтiв iз супутньою пато-
логiєю бронхолегеневої системи в 2012 р. ста-
новила 2,06% порiвняно з 6,25% у 2008 р.

ВИСНОВКИ
1. Серед супутньої патологiї з боку орга-

на зору найбiльший вiдсоток займає катаракта 
(73,7%), що вiдповiдає рiвню її поширеностi се-
ред пацiєнтiв старшого вiку.

2. З неофтальмологiчної патологiї найбiль-
ша частка припадає на атеросклеротичну хво-
робу серця та артерiальну гiпертензiю — 59,52% 
та 30,04% вiдповiдно. Тому найбiльшу увагу 
щодо первинного виявлення глаукоми потрiб-
но придiлити даному контингенту хворих.

3. Цукровий дiабет був виявлений лише у 
3,88% хворих, що ставить пiд сумнiв тверджен-
ня деяких авторiв про його прямий зв’язок з 
проявами глаукоми.
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Изучено наличие сопутствующих заболеваний 
у пациентов, страдающих глаукомой. Установле-

ТАБЛИЦЯ 4
Структура iнших супутнiх патологiй

Рiк Загальна  
кiлькiсть пацiєнтiв

Захворювання
опорно-рухового апарату ШКТ бронхо-легеневої системи

абс., чол. вiдн., % абс., чол. вiдн., % абс., чол. вiдн., %
2008 352 3 0,85 3 0,85 22 6,25
2009 265 2 0,75 1 0,38 10 3,77
2010 263 5 1,90 2 0,76 5 1,90
2011 295 1 0,34 4 1,36 7 2,37
2012 243 4 1,65 3 1,23 5 2,06

Усього 1418 15 1,06 13 0,92 49 3,46
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но, что среди сопутствующей патологии органа 
зрения наибольший процент принадлежит ката-
ракте, а среди неофтальмологической патоло-
гии — атеросклеротической болезни сердца и ар-
териальной гипертензии.

O.V.Makarenko, O.V.Kryvoviaz, S.O.Kryvo-
viaz. Analysis of comorbidity in patients with glau-
coma. Dnepropetrovsk, Vinnitsa, Ukraine. 

Key words: glaucoma, vision diseases, cardiovas-
cular disease, diseases of the endocrine system

The presence of comorbidities in patients with glau-
coma was studied. It was found that the largest per-
centage among the comorbidities of the vision belongs 
to cataract, and among non-vision diseases — to ath-
erosclerotic heart disease and hypertension.
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