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ЗАХВОРЮВАННЯ СИСТЕМИ КРОВООБІГУ В УЧАСНИКІВ
ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ АВАРІЇ 
І КОМОРБІДНА ПАТОЛОГІЯ У ВИГЛЯДІ ЦУКРОВОГО 
ДІАБЕТУ ІІ ТИПУ  

Мета дослідження полягала у визначенні особливостей клінічних проявів цукрового діабету (ЦД) ІІ типу серед

учасників ліквідації наслідків аварії (УЛНА) на Чорнобильській атомній електростанції (ЧАЕС).

Матеріали та методи. За період з 2013 по 2018 рр. обстежено 449 чоловіків+УЛНА 1986–1987 рр. та 158 паці+

єнтів чоловічої статі, які не зазнали радіаційного впливу (контрольна група – КГ). Діагноз серцево+судинних

захворювань (ССЗ) та ЦД встановлювали у відповідності до стандартів діагностики, прийнятих в Україні. До

аварії всі особи, які увійшли в дослідження, не мали ознак ССЗ та ендокринних хвороб або порушень обміну ре+

човин.

Результати. Був проведений аналіз клінічного перебігу ЦД в залежності від тяжкості захворювання, розвитку

ангіо+ і полінейропатій, поширеності стенокардії напруги і серцевої недостатності. Наявність супутнього ЦД асо+

ціювала з більш високою частотою стенокардії напруги і серцевої недостатності. Методом оцінки виживаності за

Капланом+Мейєром було виявлено, що накопичення нових випадків занедужання ЦД відзначалось більш висо+

кими темпами серед УЛНА у порівнянні з особами КГ, проте достовірність відмінностей динаміки накопичення

спостерігалася у віковому діапазоні від 60 років і нижче: лог+ранговий тест – χ2 = 4,89 при р = 0,027. Середній

вік УЛНА з ССЗ в поєднанні з ЦД становив (54,6 ± 9,7) років, а пацієнтів КГ – (59,9 ± 10,7) років (р = 0,005).

Висновки. Серед УЛНА перебіг ЦД достовірно не відрізнявся від неопроміненого контролю по тяжкості проявів

і ускладнень, у вигляді aнгіопатії судин сітківки і нижніх кінцівок, а також полінейропатії нижніх кінцівок.

Клінічні прояви ССЗ у вигляді стенокардії напруги і серцевої недостатності були ідентичними в УЛНА і пацієнтів

групи контролю, у яких мала місце коморбідність у вигляді ЦД. Останній був фактором, що обтяжує перебіг ССЗ

та призводить до більшої поширеності стенокардії напруги і серцевої недостатності як серед УЛНА, так і у не+

опромінених осіб. Серед УЛНА накопичення нових випадків захворювання на ЦД відбувалося більш швидкими

темпами в порівнянні з неопроміненим контролем, тому їх середній вік на момент розвитку ЦД був на 5 років

меншим, ніж в групі контролю.

Ключові слова: учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, серцево+судинні захворювання,

коморбідність, цукровий діабет.
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INTRODUCTION
The high life span in population of the economically

developed European countries is not a guarantee of a

delayed development of cardiovascular disease (CVD)

and CVD mortality. Thus, according to [1], the stan�

dardized by age and gender mortality rate from CVD

(per 100 thousand population) in 2014 was 38.0 per�

sons among people from 0 to 64 years old in Europe,

while in Ukraine it was 167.6 persons. High mortality

rate was in parallel with just as high standardized inci�

dence rate of CVD, i.e. 6.308 persons per 100,000 in

the European Union and 8.801 in Ukraine [2].

Prolonged course of CVD leads to the develop�

ment of comorbid disease and vice versa.

Comorbidity is a background of a new clinical situa�

tion requiring the consideration of its features when

choosing a treatment�diagnostic and prophylactic

approach. Impact of comorbid diseses on the clini�

ВСТУП
Висока тривалість життя населення економічно роз�

винених країн Європи не є гарантією пізнього роз�

витку серцево�судинних захворювань (ССЗ) та

смертності від них. Так, за даними [1], стандартизо�

ваний за віком і статтю показник смертності від хво�

роб системи кровообігу (на 100 тис. населення) в

2014 року складав 38,0 осіб серед людей від 0 до 64

років, а в Україні – 167,6 осіб. Високий показник

смертності поєднувався з таким же високим стан�

дартизованим показником поширеності ССЗ: 6308

осіб на 100 тис. в Євросоюзі і 8801 в Україні.

Тривалий перебіг ССЗ призводить до розвитку

супутньої, коморбідної патології і навпаки.

Поєднана патологія створює нову клінічну ситу�

ацію, що вимагає обліку її особливостей при виборі

лікувально�діагностичної та профілактичної так�

тики. Вплив коморбідної патології на клінічні про�

ISSN 2304�8336. Проблеми радіаційної медицини та радіобіології = Problems of radiation medicine and radiobiology. 2018. Вип. 23.

O. D. Bazyka, D. O. Bilyi✉
State institution «National Research Center for Radiation Medicine of the National Academy of Medical
Sciences of Ukraine», 53 Melnykova str., Kyiv, 04050, Ukraine 

DISEASES OF CIRCULATORY SYSTEM AND COMORBID TYPE II
DIABETES MELLITUS IN THE CHORNOBYL ACCIDENT 
CONSEQUENCES CLEAN�UP WORKERS 

Objective. The study was focused on evaluation of peculiarities of the clinical manifestations of type II diabetes

mellitus (TIIDM) in the Chornobyl nuclear power plant (ChNPP) accident clean+up workers (ACUW).

Materials and methods. The ChNPP ACUW of 1986–1987 period (n = 449, males) and 158 males not exposed to ion+

izing radiation (the control group, CG) were involved in the study in 2013–2018. Diagnosis of cardiovascular disease

(CVD) and type II diabetes mellitus (TIIDM) was established in accordance with diagnostic standards adopted in

Ukraine. All study subjects had no signs of CVD, and neither of endocrine disease nor of metabolic disorders before

the accident.

Results. Clinical course of the TIIDM, depending on the disease severity, onset of angiopathy and polyneuropathy,

prevalence of angina pectoris and heart failure were surveyed and analyzed. Concomitant TIIDM was associated with

a higher incidence of angina pectoris and heart failure. According to the Kaplan+Meier method of survival estimating

the accumulation of new TIIDM cases occurred faster in the ACUW compared with individuals in the CG, however with

no statistical significance in subjects aged up to 60 years old (log+rank test χ2 = 4.89, p = 0.027). Mean age of the

ACUW having comorbid CVD and DM was (54.6 ± 9.7) years, whilst in the CG it was (59.9 ± 10.7) years (p = 0.005).

Conclusions. The DM course in the ACUW was not significantly different from non+irradiated control both in sever+

ity and such complications as angiopathy of retina and lower extremities, as well as manifestations of lower extrem+

ity polyneuropathy. Clinical manifestations of CVD in the form of angina pectoris and heart failure were identical in

the ACUW and control group of patients having a comorbid TIIDM. The latter was a factor exacerbating the CVD

course and leading to a higher prevalence of angina pectoris and heart failure both in the ACUW and in non+irritat+

ed individuals. Accumulation of the new DM cases occurred more rapidly in ACUW vs. non+irradiated control, so they

were in average 5 years younger at the time of TIIDM manifestation than the control subjects.

Key words: Chernobyl nuclear power plant accident clean+up workers, cardiovascular disease, comorbidity, diabetes

mellitus.
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cal manifestations, diagnosis, prognosis and treat�

ment of CVD is multifaceted and complex [3]. Type

II diabetes mellitus (TIIDM) is one of the frequent

diseases being comorbid or even emerging ahead of

the CVD development. Currently it is considered

one of the risk factors for coronary heart disease

(CHD) [4, 5], while a combination of hypertensive

heart disease (HHD) and TIIDM significantly wors�

ens the prognosis for fatal and non�fatal cardiovas�

cular complications [6]. In connection with forego�

ing, the study of TIIDM effects on circulatory sys�

tem is a relevant objective, especially for people

exposed to ionizing radiation, in whom the vascular

endothelium is one of the radiation targets [7].

OBJECTIVE 
The study was focused on evaluation of peculiari�

ties of clinical manifestations of TIIDM in the

Chornobyl nuclear power plant (ChNPP) accident

clean�up workers (ACUW).

MATERIALS AND METHODS 
The ChNPP ACUW of 1986–1987 period (n=449,

males) and 158 males not exposed to ionizing radia�

tion (the control group, CG) were involved in the

study in 2013–2018. Diagnosis of CVD was estab�

lished in accordance with the diagnostic standards

adopted in Ukraine [8]. Diagnosis of TIIDM was

established according to recommendations of the

Ukrainian Association of Endocrinologists and

European Society of Cardiology [9]. All study subjects

had no signs of CVD, and neither of endocrine dis�

ease nor of metabolic disorders before the accident.

Statistical management of study results was car�

ried out using the SPSS 22 software (trial version).

Methods of descriptive statistics, analysis of conju�

gation tables, comparison of averages (t�criteria,

single�factor dispersion analysis), as well as sur�

vival analysis (survival tables, Kaplan�Meier

method) were used.

RESULTS AND DISCUSSION
Groups of the surveyed patients were not significant�

ly different at the time of the last survey (Table 1).

Dose of external irradiation was determined in 217

men of the total number of persons involved in the

clean�up work and amounted to (58.8 ± 107.3) cGy,

with a minimum of 0.1 cGy and a maximum of

740 cGy. Clinical course of cardiovascular disease

and diabetes was of no regular connection with the

external radiation dose.
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яви, діагностику, прогноз і лікування ССЗ багатог�

ранний і складний [2]. Одним з частих захворю�

вань, яке супроводжує або випереджає розвиток

кардіальної патології, є цукровий діабет (ЦД) ІІ ти�

пу. В даний час він вважається одним з факторів

ризику ішемічної хвороби серця (ІХС) [3, 4], а

поєднання артеріальної гіпертензії та ЦД істотно

погіршує прогноз щодо фатальних і нефатальних

серцево�судинних ускладнень [5]. У зв’язку з ви�

щевикладеним вивчення впливу ЦД ІІ типу на

систему кровообігу є актуальним завданням, особ�

ливо у осіб, що зазнали радіаційного впливу, до од�

ного з органів�мішеней якого належить ендотелій

судин [6].

МЕТА
Визначити особливості клінічних проявів ЦД ІІ

типу в учасників ліквідації наслідків аварії

(УЛНА) на Чорнобильській атомній електростан�

ції (ЧАЕС).

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ
За період з 2013 по 2018 рр. обстежено 449 чо�

ловіків�УЛНА 1986–1987 рр. та 158 пацієнтів чо�

ловічої статі, які не зазнали радіаційного впливу

(контрольна група – КГ). Діагноз ССЗ встановлю�

вали у відповідності до стандартів діагностики,

прийнятих в Україні [7], а ЦД – у відповідності до

рекомендацій асоціації ендокринологів України та

Європейського товариства кардіологів [8]. До аварії

всі особи, які увійшли в дослідження, не мали оз�

нак ССЗ і ендокринних хвороб або порушень

обміну речовин.

Статистична обробка всіх результатів досліджень

проведена за допомогою комп’ютерної програми SPSS

22 (ознайомлювальна версія). Використовувались ме�

тоди описової статистики, аналіз таблиць спряженості,

порівняння середніх (t�критерій, однофакторний дис�

персійний аналіз), а також аналіз виживання (таблиці

виживання, метод Каплана�Мейєра).

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ 
Групи обстежених хворих достовірно не розрізнялись

на момент останнього обстеження (табл. 1). З числа всіх

осіб, що приймали участь в ліквідації наслідків аварії

(ЛНА), доза зовнішнього випромінювання визначена у

217 чоловіків і складала (58,8 ± 107,3) сГр, при мінімаль�

них значеннях 0,1 сГр і максимальних 740 сГр. Як пока�

зав проведений аналіз, клінічний перебіг захворювань

серцево�судинної системи та ЦД не мав закономірного

зв’язку з дозою зовнішнього опромінення.
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Clinical characteristics of the patients are present�

ed in Table. 1. Cardiovascular diseases were repre�

sented by such nosological forms as hypertensive

heart disease (HD) and coronary heart disease

(CHD). The ACUW group and CG were identical

in terms of the incidence of these diseases and of

postinfarction cardiosclerosis, concomitant diabetes

and alimentary obesity. Mild differences observed in

the relative number of patients with these diseases in

both groups were not statistically significant.

Клінічна характеристика обстежених хворих наве�

дена в табл. 1. Серцево�судинні захворювання були

представлені такими нозологічними формами як

гіпертонічна хвороба (ГХ) та ішемічна хвороба серця

(ІХС). Група УЛНА і КГ були ідентичні за частотою

поширення цих захворювань, постінфарктного кар�

діосклерозу, супутнього ЦД і аліментарного ожирін�

ня. Виявлені невеликі відмінності відносного числа

пацієнтів з цією патологією в обох групах не були

статистично достовірними.

ISSN 2304�8336. Проблеми радіаційної медицини та радіобіології = Problems of radiation medicine and radiobiology. 2018. Вип. 23.

Таблиця 1

Клінічна характеристика обстежених пацієнтів, M±SD та відсоток (абс.) 

Table 1

Clinical characteristics of examined patients / percent (persons)

Показники / indices
УЛНА / ACUW КГ / CG

p
n = 45 n = 158

Середній вік на момент останнього обстеження, роки / mean age at a moment of the last examination, years 64,2±11,3 65,5±10,6 >0,05

ГХ / HHD 92,7 (417) 86,7 (137) >0,05
ІХС / CHD 81,3 (366) 85,4 (135) >0,05
ГХ з ІХС / HHD with CHD 74,0 (333) 72,2 (114) >0,05
Кардіосклероз постінфарктний / post�infarction cardiosclerosis 27,1 (122) 22,8 (36) >0,05
Супутній ЦД, тип II / concurrent type II diabetes mellitus, TIIDM 24,9 (112) 24,7 (39) >0,05
Надлишкова маса тіла / excessive body weight 77,1 (347) 80,4 (127) >0,05
ЦД з надлишковою масою тіла / DM and excessive body weight 23,3 (105) 22,2 (35) >0,05

Most patients in both groups (62 ACUW and 19

men in CG) were diagnosed a moderately severe

TIIDM (Fig. 1). Mild disease was diagnosed in 43

ACUW and 15 men in CG. Severe TIIDM was diag�

nosed in 7 ACUW patients and 5 persons in the CG.

The TIIDM decompensation was detected in 7

ACUW (6.3 %) and 2 patients in the CG (5.1 %,

p > 0.05). For the rest of the patients an adequate ad�

ministration of hypoglycemic agents and adherence

to diabetic diet kept the clinical course of TIIDM in a

state of medicated compensation. Insulin therapy was

administered to the 2 ACUW (1.8 %) and 2 patients

in the CG (5.1%). The diagnosis of diabetic foot was

established in one patient in the CG (2.6%).

У більшості хворих в обох групах (62 УЛНА і 19 осіб

КГ) виявлено ЦД середнього ступеня тяжкості (рис. 1).

На другому місці за частотою проявів стояв ЦД з лег�

ким перебігом (43 УЛНА і 15 осіб КГ). Важкий ЦД

виявлений у 7 УЛНА і 5 пацієнтів КГ.

ЦД в стадії декомпенсації виявлено у 7 УЛНА

(6,3 %) і 2 пацієнтів КГ (5,1 %, р> 0,05). У решти

обстежених адекватне лікування цукрознижу�

вальними засобами та дотриманням дієти стри�

мувало клінічний перебіг ЦД в стані медикамен�

тозної компенсації. Інсулінотерапія була призна�

чена 2 УЛНА (1,8 %) і 2 хворим КГ (5,1 %). Діаг�

ноз діабетичної стопи встановлений одному

пацієнту з КГ (2,6 %).

Рисунок 1. Відносна кількість УЛНА та
пацієнтів КГ залежно від ступеня тяжкості
перебігу ЦД

Figure 1. ЦД (Relative number of ACUW and
CG patients depending on severity course of
TIIDM



Diabetic retinal angiopathy, diabetic angiopathy of

the lower extremities with polyneuropathy, as well as

nephropathy were detected in 57 ACUW (51.4%)

and 21 patients in the CG (53.8%, p> 0.05).

Onset of TIIDM preceded the HHD in 8 from 112

ACUW (7.1%) and in 5 of 39 ones in CG (12.8%),

and the CHD in 33 (29.5%) and 13 men in CG

(33.3%). All intergroup differences were insignificant.

The angina of effort was a main clinical form of CHD

in case of comorbid TIIDM (in 81 ACUW (72.3%)

and 25 men in CG (64.1%, p>0.05)). In patients with

no comorbid TIIDM the angina pectoris was less com�

mon, i.e. 155 cases in ACUW (54.1%, p <0.001) and 60

in CG (50.4%, p> 0.05). As can be seen from Fig. 2, the

angina pectoris FC II–IV was more common in

ACUW with comorbid TIIDM vs. ACUW with no

comorbidity, although the significant difference was

revealed only for the FC II. In the CG a relative num�

ber of angina pectoris FC I, II, and IV differed slightly

between the cases with comorbid and without comor�

bid TIIDM, but the proportion of TIIDM patients

with angina FC III was significantly higher than in

patients without comorbid TIIDM (Fig. 3).

The heart failure (HF) was significantly more fre�

quent in ACUW having got TIIDM vs. those with no

TIIDM (88.4 % vs. 68.6 %, p <0.001). The same was

observed in the CG (87.2 % vs. 69.7 %, respective�

ly, p <0.05). The relative number of patients with HF

of different stages was higher among the ACUW with

TIIDM vs. in ACUW with no such a disease. No sta�

tistical significance however was found (Fig. 4).

Incidence of HF IIA and IIB in the CG was higher

in cases of comorbid TIIDM (Fig. 5), with signifi�

cant differences for the HF IIB (p < 0.05).

No differences were found in the incidence of

complications of CHD in the form of myocardial

infarction in ACUW and in CG patients depend�

ing on the TIIDM comorbidity.

When analyzing the survival tables for Kaplan�

Meier, it was found that the accumulation of new

TIIDM cases was more rapid in ACUW compared

to the CG individuals (Fig. 6), but the significant

difference was observed in the age range of 60 years

and below (the log�rank test χ2 = 4.89, p = 0.027).

The mean age of ACUW having CVD with comor�

bid TIIDM was (54.6 ± 9.7) years, and that of the

CG patients was (59.9 ± 10.7) years (p = 0.005).

The results suggest that with an actual clinical iden�

tity of ACUW and patients in CG the course of

TIIDM was of no significant difference in severity of

manifestations and complications in the form of reti�
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Явища aнгіопатії судин сітківки, нижніх кінці�

вок з полинейропатією, а також нефропатії виявле�

ні серед 57 УЛНА (51,4 %) і 21 пацієнта КГ (53,8 %,

р > 0,05).

Розвиток ЦД передував появі ГХ у 8 УЛНА з 112

(7,1 %) і 5 пацієнтів КГ з 39 (12,8 %), а ІХС – у 33

УЛНА (29,5 %) і 13 осіб КГ (33,3 % ). Всі відмінності

між групами були невірогідні. 

Серед пацієнтів з супутнім ЦД основною клі�

нічною формою ІХС була стенокардія напруги:

у 81 УЛНА (72,3 %) і 25 осіб КГ (64,1 %, р > 0,05).

У хворих без ЦД стенокардія у відповідних групах

зустрічалась рідше: у 155 УЛНА (54,1 %, р < 0,001)

і 60 осіб з КГ (50,4 %, р > 0,05). Як видно з рис. 2,

стенокардія напруги функціональних класів (ФК)

ІІ–ІV частіше зустрічалася у УЛНА з ЦД порівня�

но з тими УЛНА, у яких не було ЦД, хоча статис�

тична достовірність відмінностей визначена тіль�

ки для ФК II. У пацієнтів КГ з ЦД і без нього

відносне число пацієнтів зі стенокардією ФК I, II і

IV мало відрізнялося, але частка хворих з ЦД і ФК

III була достовірно вища, ніж у хворих без ЦД

(рис. 3).

В УЛНА з ЦД вірогідно частіше зустрічалася сер�

цева недостатність (СН) у порівнянні з УЛНА без

ЦД: 88,4 % проти 68,6 % (р < 0,001). Те ж саме

спостерігалося і в КГ: 87,2 % проти 69,7 %

відповідно (р < 0,05). Серед УЛНА з ЦД відносне

число пацієнтів з СН різних стадій було вищим,

ніж серед УЛНА без ЦД, проте статистичної дос�

товірності не було виявлено (рис. 4). У КГ частота

СН ІІА і ІІБ була вище у хворих з супутнім ЦД

(рис. 5) при достовірності відмінностей для СН ІІБ

(р < 0,05).

Не виявлено будь�яких відмінностей частоти про�

явів ускладнень ІХС у вигляді інфаркту міокарда се�

ред УЛНА і в КГ залежно від наявності ЦД.

При аналізі таблиць виживаності за Капланом�

Мейером було виявлено, що накопичення нових ви�

падків занедужання на ЦД відзначалось більш висо�

кими темпами серед УЛНА, в порівнянні з особами

КГ (рис. 6), проте достовірність відмінностей ди�

наміки накопичення спостерігалася у віковому діа�

пазоні 60 років і нижче: лог�ранговий тест – χ2 = 4,89

при р = 0,027. Середній вік УЛНА з ССЗ в поєднанні

з ЦД становив (54,6 ± 9,7) років, а пацієнтів КГ –

(59,9 ± 10,7) років (р = 0,005).

Отримані результати свідчать про те, що при фак�

тичній клінічній ідентичності обох груп пацієнтів,

УЛНА і КГ, перебіг ЦД достовірно не відрізнявся за

тяжкістю проявів і ускладнень, у вигляді aнгіопатії
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nal angiopathy and angiopathy of lower extremities,

as well as manifestations of polyneuropathy of lower

extremities. There were no significant difference in

frequency of manifestations of angina pectoris and

судин сітківки і нижніх кінцівок, а також проявів

полінейропатії нижніх кінцівок. Серед УЛНА і

пацієнтів КГ з супутнім ЦД фактично не відмі�

чається достовірних відмінностей частоти про�
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Рисунок 2. Відносна кількість УЛНА зі
стенокардією залежно від наявності ЦД

Figure 2. Relative number of ACUW with angina
pectoris depending on the presence of DM

Рисунок 3. Відносна кількість КГ зі
стенокардією залежно від наявності ЦД

Figure 3. Relative number of CG with angina
pectoris depending on the presence of DM

Рисунок 4. Відносна кількість УЛНА з СН
залежно від наявності ЦД

Figure 4. Relative number of ACUW with
heart failure depending on the presence of DM

Рисунок 5. Відносна кількість пацієнтів КГ
з СН залежно від наявності ЦД

Figure 5. Relative number of CG patients with
heart failure depending on the presence of DM



heart failure of different stages in the ACUW and CG

patients with concomitant CD. In each group, how�

ever, when having got the TIIDM a proportion of

individuals with angina of effort and heart failure was

higher than in cases of no TIIDM. The highest degree

of statistical significance was observed in the ACUW.

It has been shown in some studies [10] that already

5–14 years upon participation in recovery work,

from 5 to 13 diseases (an average of 8.2) per person

were recorded in the ACUW. Study of microvascula�

ture in the skin�muscle biopsy specimens from the

lower leg region in ACUW, in contrast to non�irradi�

ated patients with similar comorbidity, revealed

abnormalities in the form of proliferative vasculopa�

thy and productive vasculitis of a different severity.

The same morphological pattern was revealed in

biopsy specimens from shoulder region and

myocardium of the right ventricle. Therefore, the

TIIDM development in this cohort of patients, con�

tributing to the damage of microcirculatory bed, will

lead to the even more severe health disorders.

CONCLUSIONS
1. The TIIDM course in ACUW  was not significant�

ly different from the non�irradiated control in severi�

ty of manifestations and complications in a form of

retinal angiopathy and angiopathy of lower extremi�

ties, as well as lower extremity polyneuropathy.

2. Clinical manifestations of CVD in the form of

angina pectoris and heart failure were identical in

ACUW and patients in the control group having

got a comorbid TIIDM. The latter was a factor

aggravating the course of CVD, leading to a greater

prevalence of angina of effort and heart failure

both in ACUW and non�irradiated individuals.

3. Accumulation of the new TIIDM cases

occurred at a higher rate in ACUW compared to
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явів стенокардії напруги і СН різних стадій, але в

кожній групі при наявності ЦД частка осіб зі сте�

нокардією напруги і СН була вищою, ніж у

пацієнтів без ЦД, причому найбільший ступінь

статистичної достовірності спостерігався серед

УЛНА.

В окремих дослідженнях [10] показано, що серед

УЛНА вже через 10–14 років після участі у відновлю�

вальних роботах було зареєстровано від 5 до 13 захво�

рювань (в середньому 8,2) на одну людину. Вивчення

мікроциркуляторного русла в біоптатах шкірно�

м’язового клаптя з ділянки гомілки серед УЛНА, на

відміну від неопромінених пацієнтів з аналогічною

коморбідністю, виявило зміни у вигляді проліфера�

тивної васкулопатії і продуктивного васкуліту різно�

го ступеня вираженості. Така ж сама морфологічна

картина знайдена в біоптатах з ділянки плеча та

міокарду правого шлуночка, тому розвиток у цієї ко�

горти пацієнтів ЦД, який самостійно сприяє уражен�

ню мікроциркуляторного русла, буде призводити до

ще більш тяжких відхилень у стані здоров'я.

ВИСНОВКИ
1. Серед УЛНА перебіг ЦД достовірно не відрізнявся

від неопроміненого контролю за тяжкістю проявів і

ускладнень у вигляді aнгіопатії судин сітківки і

нижніх кінцівок, а також проявів полінейропатії

нижніх кінцівок.

2. Клінічні прояви ССЗ у вигляді стенокардії напру�

ги і серцевої недостатності були ідентичними в

УЛНА і пацієнтів групи контролю, у яких мала місце

коморбідність у вигляді ЦД. Останній був фактором,

що обтяжує перебіг ССЗ та призводить до більшої

поширеності стенокардії напруги і серцевої недос�

татності як серед УЛНА, так і у неопромінених осіб.

3. Серед УЛНА накопичення нових випадків зах�

ворювання на ЦД відбувалось більш швидкими
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Рисунок 6. Накопичена захворюваність на
ЦД в УЛНА і КГ залежно від віку

Figure 6. Cumulative incidence for DM in ACUW
and CG depending on age
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the non�irradiated control, therefore their average

age at the time of TIIDM manifestation was 5

years younger than in control.

темпами, в порівнянні з неопроміненим контро�

лем, тому їх середній вік на момент розвитку ЦД

був на 5 років меншим, ніж в групі контролю.

ISSN 2304�8336. Проблеми радіаційної медицини та радіобіології = Problems of radiation medicine and radiobiology. 2018. Вип. 23.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Проблеми здоров’я і тривалості життя в сучасних умовах (посібник)
/ під ред. В. М. Коваленка, В. М. Корнацького. Київ : Друкарня «Гор�
дон», 2017. 299 с.
2. European cardiovascular disease statistics 2017 / E. Wilkins, L. Wilson,
K. Wickramasinghe [et al.]. Brussels : European Heart Network, 2017. 192
p.
3. Митьковская Н. П. Кардиология и коморбидность. I Международный
конгресс кардиологов и терапевтов : сб. науч. тр., Минск, 12–13 мая
2016 г. Минск : Капитал Принт, 2016. С. 173–177.
4. Сердечно�сосудистая смертность и риск внезапной смерти в пос�
тинфарктном периоде выше у больных с сахарным диабетом / Л. А. Да�
вид, А. А. Гросу, А. М. Радукан, Т. С. Кузор. Евразийский кардиологи�
ческий журнал. 2016. № 3. С. 159–160. (Тезисы IV Евразийского конг�
ресса кардиологов).
5. Аметов А. С., Лысенко М. А. Сахарный диабет 2�го типа и сердечно�
сосудистые заболевания как столкновение двух глобальных неинфек�
ционных эпидемий. Международный эндокринологический журнал.
2011. № 7. С. 56–59.
6. Чесникова А. И., Батюшин М. М., Терентьев В. П. Артериальная ги�
пертензия и коморбидность: современное состояние проблемы. Арте�
риальная гипертензия. 2016. Т. 22, № 5. С. 432–440.
7. Ярмоненко С. П., Вайнсон А. А. Радиобиология человека и животных.
М. : Высшая школа, 2004. 549 с.
8. Серцево�судинні захворювання. Класифікація, стандарти діагности�
ки та лікування / за ред. В. М. Коваленка, М. І. Лутая, Ю. М. Сіренка,
О. С. Сичова. Київ : МОРІОН, 2016. 192 с. 
9. ESC guidelines on diabetes, pre�diabetes, and cardiovascular diseases
developed in collaboration with the EASD – summary. Task Force on dia�
betes, pre�diabetes, and cardiovascular diseases of the European Society
of Cardiology (ESC); European Association for the Study of Diabetes (EASD)
/ L. Ryden, P. J. Grant, S. D. Anker et al. Diab. Vasc. Dis. Res. 2014. Vol.
11, no. 3. P. 133�173.
10. Поровский Я. В., Тетенев Ф. Ф. Коморбидность во врачебной прак�
тике. Сибирское медицинское обозрение. 2015. № 4. С. 5�10.

REFERENCES

1. Kovalenko VN, Kornatsky VМ, editors. [Problems of health and
life expectancy in modern conditions (manual)]. Kyiv: Drukarnya
«Gordon»; 2017. 299 p. Ukrainian.
2. Wilkins E, Wilson L, Wickramasinghe K, Bhatnagar P, Leal J,
Luengo�Fernandez R, et al. European cardiovascular disease sta�
tistics 2017. Brussels: European Heart Network; 2017. 192 p.
3. Mit’kovskaya NP. [Cardiology and comorbidity. In: I
International Congress of Cardiologists and Therapists: Collection
of scientific papers; 2016 May 12�13; Minsk. Minsk: Capital Print;
2016. p. 173�7. Russian.
4. David LA, Grosu AA, Raducan AM, Kuzor TS. [Cardiovascular
mortality and the risk of sudden death in the post�infarction peri�
od are higher in patients with diabetes mellitus]. Eurasian
Cardiology Journal. 2016;(3):159�60. Russian.
5. Ametov AS, Lysenko MA. [Type 2 diabetes mellitus and cardio�
vascular diseases as a clash of two global noncommunicable epi�
demics]. International Endocrinology Journal. 2011;(7):56�9.
Russian.
6. Chesnikova AI, Batyushin MM, Terentyev VP. [Arterial hyperten�
sion and comorbidity: the present state of the problem]. Arterial
hypertension. 2016;22(5):432�40. Russian.
7. Yarmonenko SP, Weinson AA. [Radiobiology of humans and ani�
mals]. Moscow: Higher school; 2004. 549 p. Russian.
8. Kovalenko VN., Lutay MI, Sirenka YM, Sichova OS, editors.
[Cardiovascular diseases. Classification, standards of diagnostics
and treatment]. Kyiv: MORION; 2016. 192 p. Ukrainian. 
9. Ryden L, Grant PJ, Anker SD, Berne C, Cosentino F, Danchin N,
et al. ESC guidelines on diabetes, pre�diabetes, and cardiovascu�
lar diseases developed in collaboration with the EASD � summary.
Task Force on diabetes, pre�diabetes, and cardiovascular diseases
of the European Society of Cardiology (ESC); European
Association for the Study of Diabetes (EASD). Diab Vasc Dis Res.
2014;11(3):133�73.
10. Porovsky YV, Tetenev FF. [Comorbidity in medical practice].
Siberian medical review. 2015;(4):5�10. Russian.

Стаття надійшла до редакції 01.08.2018 Received: 01.08.2018



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


