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ОСОБЛИВОСТІ ДІАГНОСТИКИ І КОРЕКЦІЯ

ДОКЛІНІЧНИХ ПОРУШЕНЬ ГЛІКЕМІЇ  У

ХВОРИХ НА ТУБЕРКУЛЬОЗ ЛЕГЕНЬ

ОО..  ГГ..  ААннддрреееевваа

Резюме

У статті розглянуті заходи своєчасної діагностики і ко�

рекції доклінічних порушень вуглеводного обміну у хворих на

туберкульоз легень. Ці порушення становлять важливу медичну

проблему в зв'язку з їх негативним впливом на перебіг тубер�

кульозного процесу, ризиком їх трансформації в клінічно явний

цукровий діабет. Діагностика та корекція порушень глікемії у

хворих на туберкульоз легень мають деякі особливості, на яких

акцентовано увагу в статті. Використання рекомендованих ВО�

ОЗ (1999) діагностичних критеріїв цукрового діабету та інших

категорій гіперглікемії при оцінці результатів тесту, визначення

толерантності до глюкози сприятиме підвищенню ефективності

діагностики порушень вуглеводного обміну у хворих на тубер�

кульоз.

THE PECULIARITIES OF DIAGNOSTICS

AND CORRECTIONS OF LATENT GLYCEMIA

DISTURBANCES IN PATIENTS WITH

PULMONARY TUBERCULOSIS

EE..  GG..  AAnnddrreeeevvaa

Summary

The article presents the measures for diagnostics and cor�

rections of latent carbohydrate metabolism disturbances in

patients with pulmonary tuberculosis. These disturbances appear

to be important medical problem because of their negative inf�

luence on clinical course of tuberculosis, and the risk of their trans�

formation into diabetes mellitus. The use of diagnostic criterions

of diabetes mellitus and other types of hyperglycemia (WHO,

1999) in interpretation of glucose tolerance test promotes

improvement of diagnostics efficacy of carbohydrate metabolism

disturbances.




