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ПЕРЕДОВА СТАТТЯ
Український журнал дитячої ендокринології.— ISSN 2304005X (Print), ISSN 25234277 (Online).— 2022.— № 1—2.— С. 6—16.

У 2021 р. тривала епідемія коронавірусної хво-
роби-2019 (COVID-19), що відобразилось на 

більшості показників надання допомоги дітям з 
ендокринною патологією. 

Хвороби ендокринної системи  
дітей в Україні та надання 
спеціалізованої допомоги 

педіатричним пацієнтам у 2021 році

Н.Б. Зелінська1, Н.Г. Руденко2, Є.В. Глоба1,  
О.В. Руденко2

1 Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, 
трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, Київ

2 Центр медичної статистики МОЗ України, Київ 

УДК 616.43/.44/.45:616-053.2:314.4:311.312

У статті подається інформація щодо надання спеціалізованої медичної допомоги дітям різного віку з ендокрин-
ною патологією в Україні у 2021 році і з аналізом в динаміці за останніх 8—10 років, що ґрунтується на даних офі-
ційної статистики МОЗ України і всеукраїнських баз даних дітей з рідкісними (орфанними) ендокринними хворо-
бами. Наводиться інформація щодо забезпечення дитячого населення різних регіонів України фахівцями дитячими 
ендокринологами, стан стаціонарної допомоги в розрізі регіонів, висвітлюються показники неонатального скринін-
гу на вроджений гіпотиреоз і вроджену гіперплазію надниркових залоз, захворюваність на ендокринну патологію 
дітей віком до 1 року.

У статті містяться дані щодо динаміки поширеності цукрового діабету (ЦД) у дітей, його різних типів, злоякіс-
них утворень ендокринних залоз, зокрема раку щитоподібної залози, бази даних дітей з порушенням статевого 
диференціювання тощо.

Зазначено, що за даними реєстру дітей, хворих на ЦД, в 2021 р. було зареєстровано 11 193 пацієнтів віком до 
18 років (15,0 на 10 000 дитячого населення), у тому числі 11 014  дітей, які отримують інсулінотерапію (з ЦД 
1 типу, іншими типами ЦД з потребою у лікуванні інсуліном) (14,74), 51 — з ЦД 2 типу, 69 дітей з неонатальним 
ЦД, з яких у 40 діагноз генетично підтверджено, а також MODY генетично підтверджено у 59 дітей. Показник 
поширеності ЦД серед дітей віком 0—18 років у 2021 р. збільшився порівняно з 2012 р. на 46,2 %. Найшвидше зрос-
тала поширеність і захворюваність на ЦД серед дитячого населення віком до 6 років.

Дітям з порушенням статевого диференціювання (DSD) проводиться детальне цитогенетичне обстеження в про-
відних генетичних лабораторіях світу фахівцями відділу дитячої ендокринології Українського НПЦ ендокринної 
хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України. До бази даних увійшло 682 таких хворих, зокре-
ма з хромосомним DSD — 357 дітей (52,3 %, зокрема 303 пацієнти із синдромом Тернера); з 46,ХУ DSD — 119 хворих 
(17,5 %); з 46,ХХ — 206 хворих (30,2 %) (з них 185 дітей з DSD внаслідок вродженої гіперплазії надниркових залоз).

Ключові слова: діти, ендокринні хвороби, цукровий діабет, неонатальний скринінг, рак щитоподібної залози, 
статистика, Україна.

У 2021 р., як і в два попередніх роки, відповідно 
до наказу МОЗ України від 04.10.2018 за № 1802 
«Про затвердження змін до наказу Міністерства 
охорони здоров’я України від 10 липня 2007 р. 

Стаття надійшла до редакції 13 червня 2022 р.

Зелінська Наталія Борисівна, д. мед. н., проф., зав. відділу дитячої ендокринології 
УНПЦ ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України 

http://orcid.org/0000-0002-9000-8940. researcher id: o-9213-2016 E-mail: znb@ukr.net

© Український журнал дитячої ендокринології 
© Н.Б. Зелінська, Н.Г. Руденко, Є.В. Глоба, О.В. Руденко

doi: http://doi.org/10.30978/UJPE2022-1-2-6
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УКРАЇНСЬКИЙ ЖУРНАЛ ДИТЯЧОЇ ЕНДОКРИНОЛОГIЇ
№ 1—2 2022

Н.Б. Зелінська та співавт.

№ 378», зареєстрованого у Міністерстві юстиції 
України 31 жовтня 2018 року за № 1240/32692, в 
офіційній статистичній звітності відсутні дані що   до 
поширеності та захворюваності на ендокринні хво-
роби, зокрема серед дитячого населення України 
(крім дітей віком до 1 року).

Проаналізовано показники щодо надання спе-
ціа лізованої допомоги дитячому населенню Украї-
ни із хворобами ендокринної системи, обміну речо-
вин і розладів харчування, а також власні дані 
реєстрів дітей з ендокринними хворобами, зокрема 
орфанними (форми цукрового діабету (ЦД), пато-
логічна низькорослість, розлади статевого дифе-
ренціювання).

 Протягом останніх десятиліть триває негативна 
динаміка скорочення дитячого населення України. 
За 20 років (з 2002 р.) дитяче населення зменши-
лося майже на 3 млн, зокрема за останніх 10 ро -
ків — на 512 тис. (рис. 1).

Кадри та штати дитячих  
ендокринологів 
У 2021 р. спеціалізовану ендокринологічну ме -

дичну допомогу дітям України (дані з територій, 
підконтрольних Україні) надавали 186 фахівців з 
дитячої ендокринології, або 0,02 на 1000 дитячого 
населення 0—18 років. Як і в минулі роки, близько 
80 % фахівців мали кваліфікаційні категорії, у 
2021 р. більшість фахівців — вищу атестаційну 
категорію, а у Волинській, Донецькій, Жито мир-

ській, Луганській, Одеській та Рівненській облас-
тях — усі дитячі ендокринологи (табл. 1).

Найнижчою забезпеченість дитячими ендокри-
нологами у 2021 р. була в Луганській, Донецькій, 
Миколаївській, Харківській областях (1 фахівець, 
або 0,01 на 1000 дитячого населення), що негатив-
но вплинуло на доступність і своєчасність надання 
спеціалізованої допомоги дітям з ендокринними 
розладами. Проте в Харківській області активно 
надають допомогу дитячі ендокринологи, які пра-
цюють в Інституті охорони здоров’я дітей та під-
літків НАМН України.

Найвищий рівень забезпеченості дитячими ен  до-
кринологами — у м. Києві (0,05 на 1000 дитячого 
населення, або 31 фахівець), що зумовлено наявніс-
тю в місті лікувальних закладів, не підпорядкованих 
Департаменту охорони здоров’я м. Києва (за  клади, 
підпорядковані МОЗ України, зокрема Національна 
дитяча спеціалізована лікарня «ОХМАТДИТ», і 
НАМН Украї ни), а також у Запорізькій, Сумській, 
Тернопільсь кій та Черні гівській областях (по 0,04 
на 1000 ди  тячого населення). 

У цілому у закладах охорони здоров’я, що пере-
бувають у сфері управління МОЗ України, у 2021 р. 
зареєстровано 235,9 штатної посади дитячих ендо-
кринологів, з них зайнято 194,65 посади, основних 
працівників на зайнятих посадах — 177 фахівців. 
Укомплектованість штатних посад дитячих ендо-
кринологів зайнятими посадами становила 82,5 %, 
основними працівниками на зайнятих посадах — 
75,03 % (рис. 2).

Рис. 1. Динаміка дитячого населення України віком 0—18 років за 2012—2021 рр. (абсолютна кількість)  
(інформація з підконтрольних Україні територій)

Таблиця 1 
Забезпеченість дитячими ендокринологами дитячого населення України у 2012—2021 рр. 
(на 1000 дитячого населення) і дані про їхню атестацію

Рік 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Чисельність дитячих ендокринологів 233 234 203 199 189 190 195 189 185 186
Забезпеченість на 1000 дитячого населення 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 0,03 0,02 0,02 0,02
Мають кваліфікаційну категорію 163 170 146 152 156 154 158 148 144 145

• вищу 82 87 82 88 96 104 105 104 100 108
• І 52 58 42 42 36 29 33 32 29 25
• ІІ 29 25 22 22 24 21 20 12 15 12

 Частка атестованих лікарів, % 73,0 72,6 71,9 76,4 82,5 81,1 81,0 78,3 77,8 78,0
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На кінець 2021 р. у закладах охорони здоров’я, що 
перебувають у сфері управління МОЗ України, різ-
ниця між штатними посадами та основними праців-
никами у лікувально-профілактичних за  кладах де   що 
збільшилась і досягла 58,90 проти 53,75 у 2020 р.

Найбільша різниця між штатними посадами та 
основними працівниками у 2021 р. була в Одеській 
області (7,50), м. Києві (7,25), Дніпропетровській 
(5,75) та Київській (4,50) областях.

Дефіцит кадрів на інших адміністративних тери-
торіях був таким: у Запорізькій та Луганській 
області — по 2,75, у Донецькій і Полтавській — по 
2,50, у Львівській — 2,25, у Миколаївській та 
Чернігівській — 2,00, у Житомирській, Рівненській, 
Сумській і Хмельницькій — по 1,75, у Вінницькій 
та Харківській — по 1,50, в Івано-Франківській, 
Кіровоградській і Черкаській — по 1,25, у Терно-
пільській — 1,15, у Чернівецькій — 1,00, у Закар-
патській — 0,75, у Херсонській — 0,50.

 Із загальної кількості дитячих ендокринологів 
51 (28,81 %) працює у дитячих обласних лікарнях, 
в яких укомплектованість штатних посад стано-
вить 85,35 %. 

Стаціонарна допомога дітям  
із хворобами ендокринної системи, 
обміну речовин та розладами  
харчування

Загальна кількість дитячих ендокринологічних 
ліжок у системі МОЗ України, як і забезпеченість 
дитячого населення спеціалізованими ліжками, 
протягом останніх трьох років поступово скорочу-
ється (табл. 2). У 2021 р. найбільша кількість дитя-
чих ендокринологічних ліжок належала до ліжко-
вого фонду обласних дитячих лікарень — 346 
(68,92 %) ліжок, у 5 дитячих міських лікарнях 
розгорнуто 78 (15,53 %) ліжок, у 2 міських лікар-
нях для дорослих — 40 (7,96 %) ліжок, у централь-
них районних лікарнях — 3 (0,59 %) ліжок, в ендо-
кринологічних центрах — 30 (5,97 %) ліжок, в 
інших закладах — 5 (0,99 %) ліжок (рис. 3).

На сучасному етапі актуальною є інформація 
щодо захворюваності населення, яка потребує 
госпіталізації. Вона дає змогу зробити висновок 
про своєчасність, тривалість і результати лікуван-
ня, обсяг наданої лікарняної допомоги тощо. Дані 

Рис. 2. Укомплектованість штатних посад зайнятими посадами та основними працівниками на зайнятих посадах  
у 2021 р.

Таблиця 2 
Забезпеченість дитячими ендокринологічними ліжками та використання ліжкового фонду (2020—2021 рр. —  
в умовах карантину з приводу COVID-19)

Рік 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Чисельність ліжок 614 607 602 509 509 497 502 517 520 506 502
Забезпеченість  
на 10 тис. дитячого населення

 
0,77

 
0,76

 
0,75

 
0,67

 
0,67

 
0,65

 
0,66

 
0,68

 
0,69

 
0,67

 
0,67

Використання ліжкового фонду:

Середня кількість днів  
роботи ліжка

 
306,5

 
306,7

 
309,7

 
310,1

 
306,82

 
312,34

 
318,10

 
308,90

 
298,1

 
164,10

 
228,65

Середнє перебування хворого  
на ліжку, дні

 
11,20

 
10,97

 
10,92

 
10,97

 
10,51

 
10,16

 
10,10

 
9,76

 
9,59

 
8,9

 
8,74

Летальність 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Оборот ліжка 27,36 27,96 28,37 28,26 29,11 30,74 31,49 31,66 31,09 18,44 26,17
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Частота госпіталізації дітей віком до 1 року з 
хворобами ендокринної системи, обміну речовин 
та розладами харчування протягом 2014—2018 рр. 
була різною: найвищою — у 2016 р. (3,36 на 
1000 дітей відповідного віку), найнижчою — 
у 2020 р. (2,08) (рис. 4).

У 2021 р. найбільшою частота госпіталізації 
бу ла у Черкаській (5,89 на 1000 дітей віком до 
1 року), Сумській (5,55), Чернігівській (3,95), За -
по різь кій (3,54), Закарпатській (3,42), Пол тавській 
(3,38) та Донецькій (3,24) областях, найменшою — 
у Тернопільській (0,75) і Київській (0,93) областях, 
м. Києві (1,05), Львівській (1,19), Рівненській 
(1,32), Херсонській (1,45), Житомирській (1,64), 
Хмель ницькій (1,66), Чернівецькій (1,73) та Івано-
Фран ківській (1,96) областях (рис. 5).

Середня тривалість лікуваннях дітей віком 0— 
18 років з хворобами ендокринної системи, розлада-
ми харчування та порушенням обміну речовин що -
річно скорочується, як і кількість днів роботи ліжка, 
хоча в 2021 р. останній показник дещо збільшився. 
Дані щодо динаміки інших показників роботи дитя-
чих ендокринологічних ліжок наведено в табл. 2.

Найбільшою кількість днів лікування хворого у 
2021 р. була у Закарпатській і Харківській облас-
тях та м. Києві, найменшою — в Одеській, Пол-
тавській та Вінницькій областях (табл. 3). 

У 2021 р. у структурі госпіталізованої захворю-
ваності серед хвороб ендокринної системи, обміну 

про госпітальну («госпіталізовану») захворюва-
ність ура ховуються при плануванні ліжкового 
фонду, визначенні потреби в різних видах стаціо-
нарної допомоги.

Госпітальна («госпіталізована») захворюваність 
— це облік хворих, які лікуються в стаціонарі про-
тягом року. Її оцінюють за такими показниками, як:
– частота (рівень) госпіталізації (госпітальної 

захворюваності) (кількість госпіталізованих з 
приводу певного захворювання чи всіх госпіта-
лізованих у розрахунку на чисельність населен-
ня, що мешкає на цій території);

– ступінь госпіталізації (частка госпіталізованих 
хворих із загальної кількості хворих з даною 
патологією);

– структура госпіталізації (частка пацієнтів з пев-
ним захворюванням від загальної кількості гос-
піталізованих хворих);

– середня тривалість лікування (відношення кіль-
кості ліжко-днів перебування в стаціонарі до 
кількості вибулих хворих (можна окремо до 
кількості виписаних і померлих хворих) — по -
казник, який найчастіше використовують для 
характеристики якості лікування в стаціонарі;

– летальність (відношення кількості померлих 
хворих до кількості пацієнтів, що вибули) — 
показник, що характеризує якість та ефектив-
ність лікування хворих у стаціонарі.
Через відсутність з 2018 р. в офіційній статистич-

ній звітності показників щодо поширеності ендо-
кринних хвороб (відповідно до наказу МОЗ Украї-
ни від 04.10.2018 № 1802) неможливо розрахувати 
рівень госпіталізації дітей з цією патологією.

Під час пандемії COVID-19 в Україні значно 
змінилися показники використання дитячих ендо-
кринологічних ліжок у закладах охорони здоров’я, 
що перебувають у сфері управління МОЗ України. 
Ймовірно, карантин з приводу COVID-19 висві-
тив реальну потребу в стаціонарній допомозі дітям 
з ендокринною патологією, оскільки у зв’язку з 
ка  рантинними протиепідемічними заходами гос-
піталізація переважно була обґрунтованою, зокре-
ма погіршенням стану дитини, розвитком усклад-
нень чи необхідністю проведення діагностичних 
обстежень.

Частота госпіталізації дітей віком 0—18 років з 
хворобами ендокринної системи, обміну речовин 
та розладами харчування до 2019 р. мала тенден-
цію до поступового зростання і сстановила 3,37 на 
1000 дитячого населення. Під час пандемії у 2020 р. 
частота госпіталізації таких дітей різко зменшила-
ся (до 2,07), зокрема дітей віком до 1 року із зазна-
ченою патологією, тоді як у 2021 р. цей показник 
зріс до 2,64 і був найвищим у Тернопільській (5,49 
на 1000 дитячого населення віком 0—18 років), 
Луганській (5,02) та Черкаській (4,93) областях, 
м. Києві (4,23), найменшим — у Волинській (1,53), 
Житомирській (1,65), Рівненській (1,78), Одеській 
(1,91) і Вінницькій (1,95) областях. 

Рис. 3. Розподіл дитячих ендокринологічних ліжок  
за типами лікарняних закладів у 2021 р.

Рис. 4. Частота госпіталізації дітей віком до 1 року  
з хворобами ендокринної системи, обміну речовин  
та розладами харчування (на 1000 дітей відповідного віку)
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речовин та розладів харчування у дітей віком 
0—18 років переважали хворі на ЦД. Зі стаціонар-
них відділень виписано 10 141 дитину віком до 
18 років, частота госпіталізацій становила 1,35 на 
1000 дитячого населення (рис. 6). 

Частота госпіталізації дітей віком 0—18 років, 
хворих на ЦД, щорічно зростає майже на всіх адмі-
ністративних територіях. У 2021 р. найвищим по -
казник був у м. Києві (2,49 на 1000 дітей), Лугансь-
кій (2,39) та Миколаївській (2,09) областях, най-

нижчим — у Волинській (0,79), Закар патській 
(0,81), Одеській (0,87), Донецькій (0,91), Кірово-
градсь кій (0,95), Львівській (0,97) та Запорізькій 
(0,98) областях.

Серед загальної кількості госпіталізованих у 
2021 р. дітей, хворих на ЦД, 15 (0,14 %) становили 
діти віком до 1 року. Частота випадків госпіталіза-
ції дітей з ЦД віком до 1 року протягом останніх 
чотирьох років має тенденцію до зростання (рис. 7).

Середня тривалість лікування дітей з ЦД 
віком до 18 років поступово скорочується — з 
11,04 у 2014 р. до 10,15 у 2020 р. і 9,28 у 2021 р. 
Найбільша кількість днів лікування хворих на 
ЦД у 2021 р. зареєстрована у Хмельницькій 
області (11,97), м. Києві (11,60), Харківській 
(11,08) і Луганській (10,25) областях. Най ко-
ротшою тривалість лікування таких дітей була у 
Київській області (5,69).

У 2021 р. зареєстровано 2 летальних наслідки у 
дітей з ЦД у Львівській та Чернівецькій областях.

Триває необґрунтована госпіталізація дітей з 
ендокринною патологією, що не потребує стаціо-
нарної допомоги, з можливістю обстеження та 
коригування лікування в амбулаторних умовах, як 
і надмірно тривале лікування різної ендокринної 
патології, насамперед дифузного зобу, автоімунно-
го тиреоїдиту, гіпотиреозу тощо. Так, найбільше 
дітей з дифузним зобом проліковано в м. Києві та 

Таблиця 3 
Показники роботи дитячого ендокринологічного ліжка у 2021 р. (в умовах карантину з приводу COVID-19)

Показник Найбільший Найменший
Забезпеченість дитячими  
ендокринологічними ліжками

м. Київ 1,49 Донецька обл. 0,05
Чернівецька обл. 1,39 Волинська обл. 0,21
Харківська обл. 1,05 Одеська обл. 0,32

Середня кількість днів роботи ліжка Тернопільська обл. 388,07 Одеська обл. 112,23
Луганська обл. 329 Львівська обл. 153,07
Волинська обл. 304 Чернівецька обл. 165,36

Середній ліжко-день Закарпатська обл. 12,01 Одеська обл. 5,3
м. Київ 11,21 Полтавська обл. 6,11
Харківська обл. 9,94 Вінницька обл. 6,58

Оборот ліжка Волинська 39,4 Львівська 16,17
Полтавська 43,38 Закарпатська 17,73
Тернопільська 48,47 Київська 18,11

Рис. 6. Частота госпіталізації дітей віком 0—18 років, 
хворих на цукровий діабет (на 1000 дитячого населення)

Рис. 7. Частота (рівень) госпіталізації дітей віком  
до 1 року, хворих на цукровий діабет

Рис. 5. Частка госпіталізованих дітей віком до 1 року 
серед дітей віком 0‒18 років з хворобами ендокринної 
системи, розладами харчування та порушенням обміну 
речовин у 2021 р. (%)
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Харківській області. Необґрунтовано великою 
бу  ла тривалість такого лікування у м. Києві, До -
нецькій, Херсонській, Львівській і деяких інших 
областях (табл. 4).

Частота госпіталізації дітей віком 0—18 років, 
хворих на гіпотиреоз набутий і вроджений, про-
тягом 2014—2018 років залишалась на одному рів-
ні — 0,06 на 1000 дітей відповідного віку з подаль-
шим поступовим зниженням (у 2019 р. — до 0,05, 
у 2020 р. — до 0,02), у 2021 р. показник збільшився 
до 0,03. Найвищою частота госпіталізації дітей 
віком 0—18 років, хворих на гіпотиреоз, у 2021 р. 
була у Чернівецькій області (по 0,12 на 1000 дітей), 
з відсутністю випадків госпіталізації дітей з цією 
патологією у Львівській області, що свідчить про 
добре налагоджену амбулаторну допомогу таким 
пацієнтам в області. 

У 2021 р. із 202 дітей віком 0—18 років, хворих 
на гіпотиреоз, 20 (9,90 %) були дітьми з вродженим 
гіпотиреозом віком до 1 року, зокрема у Волинсь-

кій області — 1 дитина із 2 віком 0—18 років, 
у Запорізькій області — 4 із 8 хворих, в Івано-
Франківській — 2 із 15, у Київській — 1 із 12, 
у Полтавській — 2 із 17, у Сумській — 2 із 4, у 
Харківській — 4 із 14, у Чернігівській — 1 із 6, 
у м. Києві — 2 із 16.

Частота госпіталізації дітей з вродженим гіпоти-
реозом віком до 1 року протягом останніх 8 років 
(2014—2021 рр.) варіювала з 0,05 на 1000 дітей від-
повідного віку в 2016 і 2020 р. до 0,14 — у 2018 р. 
У 2021 р. цей показник становив 0,07.

Хірургічна допомога дітям  
з ендокринними хворобами
Кількість операцій на ендокринних залозах на 

рік протягом останніх 8 років була різною (рис. 8). 
У 2021 р. проведено 87 оперативних втручань у 
дітей з патологією ендокринних залоз, зокрема у 
м. Києві (71), Львівській (10), Дніпропетровській 
(3), Волинській, Київській і Тернопільській (по 
1 опе рації) областях.

Як і у попередні роки, серед операцій на ендо-
кринних залозах переважали операції на щитопо-
дібній залозі: у 2014 р. — 75,58 %, у 2015 р. — 
77,45 %, у 2016 р. — 82,76 %, у 2017 р. — 83,51 %, 
у 2018 р. — 77,39 %, у 2019 р. — 74,42 %, у 2020 р. — 
77,19 %, у 2021 р. — 71,26 %. У 2021 році із 62 таких 
операцій 52 з них проведено в лікувальних закла-
дах м. Києва, 7 — у Львівській області, по 1 опера-
ції — у Волинській, Київській і Тернопіль ській 
областях.

Серед загальної кількості операцій на ендокрин-
них залозах частка операцій на надниркових зало-
зах з приводу доброякісних і злоякісних новоутво-
рень (рис. 9) становила у 2014 р. — 13,95 %, у 
2015 р. — 15,69 %, у 2016 р. — 12,64 %, у 2017 р. — 
12,37 %, у 2018 р. — 20,87 %, у 2019 р. — 19,77 %, 
у 2020 р. — 19,29 %, у 2021 р. — 19,54 %, частка 
операцій на прищитоподібних залозах (з приводу 
гіперпаратиреозу) — у 2014 р. — 2,33 %, у 2015 р. — 
2,94 %, у 2016 р. — 1,15 %, у 2017 р. — 3,09 %, у 
2018 р. — 0,87 %, у 2019 р. — 1,16 %, у 2020 р. — 
1,75 %, у 2021 р. — 1,14 %.

Таблиця 4 
Показники стаціонарного лікування дітей з дифузним 
зобом у 2021 р.

Регіон 
Виписано 
хворих 
(абс.)

Середня трива-
лість лікування, 
дні

житомирська обл. 1 3

Івано-Франківська обл. 1 4
Київська обл. 1 6
Сумська обл. 1 11
Хмельницька обл. 1 11
Херсонська обл. 1 14
Одеська обл. 2 4
Рівненська обл. 2 8
Донецька обл. 2 14,5
Львівська обл. 3 11,33
Кіровоградська обл. 4 7
Луганська обл. 4 10,75
Полтавська обл. 5 9,6
Харківська обл. 15 9,47
м. Київ 126 15,22

Рис. 8. Кількість проведених операцій на ендокринних залозах у дітей (абсолютна кількість)
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У 2021 році із 17 операцій на надниркових зало-
зах 14 проведено у м. Києві, 2 — у Львівській облас-
ті, 1 — у Дніпропетровській області. Операцію на 
прищитоподібних залозах виконано у м. Києві.

Неонатальний скринінг  
на хвороби ендокринної системи
В Україні проводиться неонатальний скринінг 

на кілька вроджених захворювань, зокрема на 
врод жений гіпотиреоз і вроджену гіперплазію над-
ниркових залоз (ВГНЗ). Протягом останніх трьох 
років скринінгом було охоплено від 65,4 до 89,0 % 
новонароджених, найменше — у 2020 р. (табл. 5 і 6). 
Однією з причин є нерегулярність державних заку-
півель тест-систем для проведення скринінгу.

За результатами обстежень зразків крові ново-
народжених у медико-генетичних центрах (МГЦ), 
частота діагностованих випадків ВГНЗ становив у 
2019—2020 рр. 1 випадок на 10 432 і 1 випадок на 

15 471 живих новонароджених, що не відрізняється 
від показників у більшості країн Європи 1, але в 
2021 р. цей показник значно погіршився і становив 
1 : 26 865 новонароджених.

За даними обласних ендокринологів, у 2020 р. 
уперше діагностовано ВГНЗ у 26 дітей (13 — за 
результатами скринінгу, 13 — поза ним).  

У клінічних настановах міжнародного Ендо кри-
нологічного товариства щодо діагностики і ліку-
вання ВГНЗ (Congenital Adrenal Hyperplasia Due 
to Steroid 21-Hydroxylase Deficiency: An Endocrine 
Society Clinical Practice Guideline, 2018) зазначено 
необхідність проведення, крім першого рівня, 
скри нінгу другого рівня методом рідинної хрома-
тографії—тандемної мас-спектрометрії, який на 
відміну від інших методів (наприклад, генотипу-
вання), поліпшує позитивну прогностичну цін-
ність скринінгу на ВГНЗ. Нині в Україні не про-
водиться другий рівень неонатального скринінгу, а 
генетичне тестування (на найпоширенішу мутацію 

Рис. 9. Кількість проведених операцій на надниркових і прищитоподібних залозах у дітей (абсолютна кількість)

Таблиця 5 
Результати неонатального скринінгу на вроджений гіпотиреоз і вроджену гіперплазію надниркових залоз у 2019—
2021 рр.

Рік  
Кількість  
народжених 
дітей

Проведено діагностику  
в МГЦ

Діагноз підтверджено Охоплено скринінгом 
новонароджених, %

Абс. Абс. На 100 обстежених, %
2019 334 177 271 244 26 0,010 81,2
2020 307 306 201 130 13 0,006 65,4
2021 292 037 241 789 9 0,004 82,8

Таблиця 6 
Результати неонатального скринінгу на вроджений гіпотиреоз у 2019—2021 рр.

Рік
Кількість  
народжених 
дітей

Проведено  
діагностику в МГЦ

Діагноз  
підтверджено Охоплено  

скринінгом 
новонароджених, 
%

Захворюваність дітей  
першого року життя

Абс. Абс.
На 100 обс те-
жених, %

Абс.
На 1000 дитячого  
населення віком  
до 1 року

2019 334 177 294 706 49 0,017 88,19 50 0,15
2020 307 306 229 526 31 0,014 74,69 37 0,12
2021 292 037 261 795 38 0,015 89,64 44 0,15
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гена СУР-21А2) доступне лише у комерційних при-
ватних лабораторіях. Це спричиняє часті випадки 
пізньої діагностики ВГНЗ або її відсутність, особ-
ливо у хлопчиків, у яких на відміну від дівчаток 
відсутня типова для хвороби аномальна будова 
зовнішніх статевих органів, що спонукає до пошу-
ку причини цього. 

Скринінг на вроджений гіпотиреоз охоплював 
від 74 до 89 % новонароджених (див. табл. 6). Це 
дало змогу визначити, що частота вродженого гіпо-
тиреозу в Україні, за даними неонатального скри-
нінгу, становить у середньому 1 випадок на 7 тис. 
живих новонароджених. Поза скринінгом щорічно 
врод жений гіпотиреоз діагностували додатково у 
1—6 дітей до 1 року життя.

Поширеність і захворюваність  
деяких ендокринних хвороб у дітей
Серед дітей першого року життя хвороби ендо-

кринної системи, розлади харчування та порушен-
ня обміну речовин виявлено у 5220 (20,95 на 
1000 дитячого населення віком до 1 року). Із ендо-
кринних хвороб найчастіше діагностували вродже-
ний гіпотиреоз (44 дитини, або 0,18 на 1000 дітей) 
і ЦД (14 і 0,06 відповідно) (рис. 10).

У 2021 р. вроджений гіпотиреоз виявлено у 5 ді -
тей віком до 1 року у Запорізькій області, по 4 ви -
падки — у Харківській області та м. Києва, по 3 ви -
падки — у Вінницькій, Дніпропетровській, Мико-
лаїв ській, Полтавській і Тернопільській областях, 
по 2 випадки — в Івано-Франківській, Сумській, 
Хмельницькій та Чернівецькій областях, по 1 ви -
падку — у Донецькій, Житомирській, Львівській, 
Одеській, Рівненській, Херсонській, Черкаській і 
Чернігівській областях.

У 2021 р. уперше діагностовано ЦД у 14 дітей 
віком до 1 року. Неонатальний діабет, який виник 
у дитини віком до 6 і навіть 9 міс, зазвичай є моно-
генним та часто не потребує лікування інсуліном. 
Тому обов’язкове детальне обстеження таких паці-
єнтів, зокрема з дослідженням діабет-асоційованих 
антитіл і генетичним тестуванням, щоб визначити 

та обґрунтувати патогенетичне лікування для за -
побігання ускладненням хвороби. Належне обсте-
ження проведене лише 1 дитині з м. Києва. Не 
обстежено по 3 дитини з Донецької і Тернопільсь-
кої областей, по 2 — з Черкаської та Івано-Фран-
ківської, по 1 — із Закарпатської, Київської та 
Одеської областей. 

Цукровий діабет у дітей є найскладнішою для 
лікування ендокринною хворобою. З огляду на 
медичний, соціальний, організаційний, економіч-
ний та психологічний аспекти ЦД необхідне по -
стійне навчання дітей і членів їхніх сімей само-
конт ролю, адекватному моніторингу, профілактиці 
гострих ускладнень.

За даними реєстру МОЗ хворих на ЦД, у 2021 р. 
було зареєстровано 11 193 дитини віком до 18 років 
(15,0 на 10 тис. дитячого населення), зокрема 
11 014 дітей, які отримують інсулінотерапію (з ЦД 
1 типу, інших типів ЦД з потребою у лікуванні 
інсуліном) (14,76 на 10 тис. дитячого населення), 
51 — з ЦД 2 типу, 69 — з неонатальним ЦД, з них у 
40 діагноз генетично підтверджено (деякі батьки 
відмовилися від обстеження), а 59 — з генетично 
підтвердженим MODY. Показник поширеності ЦД 
серед дітей віком до 18 років у 2021 р. збільшився 
порівняно з 2012 р. на 46,2 % (з 10,26 на 10 тис. 
дитячого населення) (рис. 11). Найшвидше зроста-
ла поширеність і захворюваність на ЦД серед дитя-
чого населення віком до 6 років.

Рис. 10. Кількість  дітей першого року життя, хворих на гіпотиреоз і цукровий діабет (абсолютна кількість)

Рис. 11. Поширеність цукрового діабету 1 типу у дітей 
віком 0—18 років у 2012—2021 рр. (на 10 тис. дитячого 
населення)
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У структурі первинної інвалідності дітей уна-
слідок хвороб ендокринної системи, обміну речо-
вин та розладів харчування найбільша частка при-
падала на ЦД, зокрема у 2021 р. — 0,21 випадку на 
1000 дитячого населення віком 0—18 років. Най-
вищий рівень первинної інвалідності дітей унаслі-
док ЦД зареєстровано в Івано-Франківській (0,31 
на 1000 дитячого населення), Чернігівській (0,30) 
областях.

Із 2015 р. у відділі дитячої ендокринології Укра-
їнського науково-практичного центру ендокринної 
хірургії, трансплантації ендокринних органів і тка-
нин МОЗ України функціонує база даних дітей з 
розладами статевого диференціювання (DSD) з 
різних регіонів України. Дітям проводять мульти-
дисциплінарне, гормональне, генетичне та цитоге-
нетичне обстеження у провідних генетичних лабо-
раторіях світу, інше необхідне обстеження для 
уточнення причини DSD і призначення відповід-
ного лікування та корекції. До бази даних внесено 
682 хворих, з них у 357 (52,3 %) причиною DSD 
визначено хромосомні перебудови: (з їх числа — 
303 пацієнтки із синдромом Тернера), у 119 
(17,5 %) — 46, XY DSD, у 206 (30,2 %) — 46, XX 
DSD (з них 185 дітей з ВГНЗ)

Злоякісні новоутворення  
ендокринних залоз у дітей  
віком 0—18 років
Захворюваність на злоякісні новоутворення ен -

докринних залоз дітей віком 0—18 років протягом 
2014—2018 рр. зростала за рахунок злоякісних 
пухлин щитоподібної залози (на 41,03 %) на тлі 
зменшення захворюваності на злоякісні пухлини 
інших ендокринних залоз (на 44,83 %). У 2019 р. 
захворюваність на злоякісні пухлини щитоподіб-
ної залози різко зменшилася (на 38,18 %), захворю-
ваність на злоякісні пухлини інших ендокринних 
залоз залишалася низькою, у 2021 р. захворюва-
ність на злоякісні пухлини щитоподібної залози 
зросла майже до рівня 2018 р. (рис. 12). 

До злоякісних новоутворень інших ендокринних 
залоз належать злоякісні пухлини надниркових 
залоз, прищитоподібних залоз, гіпофіза, шишкопо-
дібної залози, каротидного і аортального глобуса та 
інших парагангліїв тощо. Найвищий рівень захво-
рюваності на злоякісні пухлини інших ендокрин-
них залоз у 2021 р. зареєстровано у Жито мирській 
області (0,86 на 100 тис. дітей віком 0—18 років).

За період з 2012 до 2022 р. уперше діагностовано 
рак щитоподібної залози всього у 375 дітей, най-
більше — з м. Києва (38), з Житомирської облас-
ті — у 28, із Дніпропетровської, Київської та Рів-
ненської — по 23, із Полтавської — у 21. Найменше 
нових випадків патології у дітей зафіксували у 
Кіровоградській (8), Донецькій, Чернігівській 
(по 6), Тернопільській і Закарпатській (по 4), Лу -
ганській (1) області. Близько 40 % випадків вияв-
лено під час профілактичних оглядів.

Найвищий рівень захворюваності на злоякісні 
пухлини щитоподібної залози у 2021 р. був в Івано-
Франківській (1,83 на 100 тис. дітей віком 
0—18 років), Хмельницькій (1,73), Житомирській 
(1,29) і Дніпропетровській (1,05) областях.

Кількість дітей віком 0—18 років, хворих на 
злоякісні новоутворення щитоподібної залози, 
які перебувають на обліку в регіонах, щорічно 
зростає. Якщо у 2014 р. таких було 106 хворих, то у 
2015 р. — 120, у 2016 р. — 119, у 2017 р. — 129, 
у 2018 р. — 134, у 2019 р. — 111, у 2020 р. — 112, у 
2021 р. — 121.

Поширеність злоякісних новоутворень щитопо-
дібної залози серед дітей віком 0—18 років протя-
гом 2014—2021 років суттєво не відрізнялася із 
максимальним показником у 2018 р. (1,8 на 100 тис. 
дітей) та мінімальним — у 2019—2020 рр. (1,5). 
У 2021 р. зареєстровано 1,6 випадок на 100 тис. 
дітей віком 0—18 років.

Серед вікових категорій найбільше злоякісних 
новоутворень щитоподібної залози виявили у дітей 
підліткового віку (14—18 років) як за абсолютною 
кількістю, так і у розрахунку на 100 тис. дитячого 
населення відповідного віку (рис. 13 і 14). Проте в 

Рис. 12. Динаміка захворюваності на злоякісні новоутворення ендокринних залоз у дітей віком до 18 років  
(на 100 тис. дитячого населення України) у 2014—2021 рр.
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0— 18 років зареєстрована в Житомирській (5,6 на 
100 тис. дітей відповідного віку), Хмельницькій 
(3,5), До  нецькій (3,4) та Полтавській (3,1) облас-
тях (рис. 15).

2021 р. зафіксували збільшення кількості таких 
хворих за рахунок дітей віком 0—14 років.

У 2021 р. найвища поширеність злоякісних 
новоутворень щитоподібної залози у дітей віком 

Рис. 14. Поширеність злоякісних новоутворень щитоподібної залози у дітей різного віку (на 100 тис. дитячого 
населення відповідного віку) у 2014—2021 рр.

Рис. 15. Поширеність злоякісних новоутворень щитоподібної залози серед дітей віком 0—18 років на окремих 
територіях України (на 100 тис. дитячого населення)

Рис. 13. Кількість дітей різного віку зі злоякісними новоутвореннями щитоподібної залози (абсолютна кількість)  
у 2014—2021 рр.

Child_Endokrin_1-2_2022.indd   15 26.07.2022   15:12:29



НАУКОВА ПЕРІОДИКА

Diseases of the endocrine system in children in Ukraine  
and specialized care to pediatric patients in the year 2021

N.B. Zelinska1, N.G. Rudenko2, E.V. Globa1, O.V. Rudenko2

1 Ukrainian scientific and Practical center of Endocrine surgery, transplantation of Endocrine organs and tissues  
of the ministry of health of Ukraine, Kyiv 

2 si «center of medical statistics of the ministry of health of Ukraine», Kyiv

The article provides information on the specialized medical care to children of various ages with endocrine pathology 
in Ukraine in the year 2021 and presents analysis of its dynamics over the past 8—10 years, based on the data of the official 
statistics of the Ministry of Health of Ukraine and Ukrainian databases of children with the rare (orphan) endocrine 
diseases. Information is provided on the provision of pediatric endocrinologists in various regions of Ukraine, the state of 
inpatient care by region, the indicators of neonatal screening for congenital hypothyroidism and congenital adrenal 
hyperplasia, and the incidence of endocrine pathology in children under 1 year of age.

The article contains data on the dynamics of the prevalence of diabetes mellitus (DM) in children, its various types, 
malignant diseases of the endocrine glands, in particular thyroid cancer, a database of children with disorders of sexual 
differentiation (DSD), etc.

It is noted that according to the register of children with DM in 2021, 11 193 patients under the age of 18 (15.0 per 
10,000 child population) were registered, including 11 014 (14,74) children receiving insulin therapy (with DM type 1, 
other types of DM with the need for insulin treatment), 51 with DM type 2, 69 children with neonatal DM, of which the 
diagnosis was genetically confirmed in 40, and MODY was genetically confirmed in 59 children. The prevalence of DM 
among children aged 0—18 in 2021 increased by 46.2 % compared to 2012. The fastest growing prevalence and incidence 
of diabetes was among children under 6 years of age.

Children with DSD undergo a detailed cytogenetic examination in the world’s leading genetic laboratories by 
specialists of the Department of Pediatric Endocrinology of the Ukrainian Scientific and Practical Center of Endocrine 
Surgery, Transplantation of Endocrine Organs and Tissues of the Ministry of Health of Ukraine. The database included 
682 DSD patients, in particular with chromosomal DSD — 357 (52.3%, in particular 303 patients with Turner syndrome); 
46, XY DSD — 119 patients (17.5%); 46,XX — 206 patients (30.2%) (of which 185 patients with DSD due to congenital 
adrenal hyperplasia).

Keywords: children, endocrine diseases, diabetes, neonatal screening, thyroid cancer, statistics, Ukraine.
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Особливості фенотипу  
хлопчиків-підлітків  

із гіпоандрогенією та обтяженою 
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Мета роботи — дослідити особливості фенотипу хлопчиків-підлітків із гіпоандрогенією та спадковою обтяже-
ністю до порушень репродуктивної системи.

Матеріали та методи. Проведено аналіз родоводів 45 сімей хлопчиків віком  12—17 років із гіпоандрогенією (ГА) та 
обтяженим сімейним анамнезом до порушень репродуктивної системи, яких обстежили в лабораторії медичної генети-
ки Інституту охорони здоров’я дітей та підлітків НАМН України. Контрольну групу утворено із 47 сімей здорових 
однолітків, мешканців м. Харкова і Харківської області. При оцінці фенотипу підлітків із ГА фіксували малі аномалії 
розвитку (МАР). До груп порівняння залучено хлопчиків-підлітків із системною дисплазією сполучної тканини (ДСТ) 
та здорових хлопчиків-підлітків з нормальним фізичним і статевим розвитком, яких обстежили спеціалісти інституту.

Математичні розрахунки проведено з використанням пакета статистичних програм Excel і SPSS Statistics 17.0. 
Для визначення статистичної значущості відмінностей між групами застосовували критерій Стьюдента. Для оцінки 
вірогідності формування порушень статевої функції у молодших членів сімей розраховували відношення шансів. 

Результати та обговорення. Спадкову обтяженість до порушень репродуктивної системи зареєстрували у 66,7 % 
сімей хлопчиків-підлітків із ГА. Відзначено успадкування патологічних ознак у ряду поколінь з однаковою часто-
тою за батьківською (33,7 %), материнською (30,0 %) та обома (батьківською і материнською) лініями одночасно 
(36,2 %). У батьків хлопчиків (26,7 %) затримка статевого розвитку в період пубертату відбувалася вдвічі частіше, 
ніж у матерів (13,3 %), і у 4 рази частіше порівняно з популяційним показником (2,5—9,8 %). За наявності спадкової 
обтяженості за репродуктивними хворобами ризик формування порушень статевого розвитку в інших родичів 
зростав у 21,5 разу. Оцінка фенотипу хлопчиків-підлітків із ГА виявила, що 65,0 % хворих мали середній показник 
МАР (від 7 до 10 МАР) за повної відсутності високого рівня аномалій (понад 14 МАР). Більшість МАР (57,3 %) 
локалізувалися у черепно-лицьовій зоні. При порівнянні з контрольною групою статистично значущо частіше у 
хлопчиків із ГА виявляли середній та підвищений рівень МАР. У хворих із ГА порівняно з хлопчиками із ДСТ 
рідше виявлялися диcморфічні вушні раковини, деформація хребта, диспластичний ріст зубів, монголоїдний розріз 
очей та очний гіпертелоризм, частіше — сандалеподібна щілина. 

Висновки. Виявлено сімейне накопичення порушень репродуктивної системи та підвищений ризик формування 
зазначених розладів у інших дітей у цих сім’ях. Серед обстежених хлопчиків-підлітків із ГА 65,0 % мали середній рівень 
стигматизації та некласифікований фенотип, що може свідчити про меншу виразність ознак ДСТ у групі хворих.

Ключові слова: хлопчики; гіпоандрогенія; спадковість, фенотип, малі аномалії розвитку.
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дЗбереження репродуктивного здоров’я насе-
лення України є однією з найважливіших 

медико-соціальних проблем. Це зумовлено тим, 
що в країні спостерігається збільшення кількості 
неплідних шлю бів, часто внаслідок репродуктив-
них порушень у чоловіків. Причинами чоловічого 
безпліддя мо  жуть бути як вплив несприятливих 
чинників дов кілля (тяжких металів, іонізувально-
го і неіонізувального випромінювання, гіпертер-
мії, механічних чинників) [2], так і генетичні 
порушення [3, 9]. 

Витоки порушень репродуктивної системи чо -
ловічого організму можуть лежати у препубертат-
ному або пубертатному періоді. Одним із таких 
порушень є затримка статевого розвитку. Най-
поширеніша гіпоандрогенія (ГА) пубертатного пе -
ріоду (на її частку припадає від 60 до 90 % у струк-
турі патологічного пубертату), яка характеризуєть-
ся відсутністю або затримкою статевого дозрівання 
[6, 11]. На своєчасний початок пубертату в хлопчи-
ків впливають такі чинники: супутні хвороби, спад-
ковість, екологія, алкоголізм батьків, недостатня 
психоемоційна і соціальна зрілість підлітків, від-
сутність достатніх та стійких мотивацій, спрямова-
них на збереження власного репродуктивного 
здоров’я (раннє статеве життя, нехтування засо-
бами захисту від зараження інфекціями, що пере-
даються статевим шляхом, тютюнокуріння, вжи-
вання алкоголю, токсикоманія, наркоманія, випад-
кові травми тощо), а також недостатня «ре -
продуктивна сторожкість» і поінформованість лі -
карів про вплив медикаментозних та інших ятро-
генних чинників на репродуктивну систему в 
період її функціонального становлення [8, 14].

Актуальність проблеми дисплазії сполучної тка-
нини (ДСТ) зумовлена її високою частотою у 
хворих з різною патологією (від 26 до 80 %). 
Поодинокі зовнішні фенотипічні ознаки реєстру-
ють у 94 % осіб молодого віку. Широкий спектр 
патологічних станів, до яких призводять структур-
ні порушення сполучної тканини, пояснюється 
складністю будови та різноманіттям її функцій. 
Існує морфологічне підтвердження ДСТ як стану, 
зумовленого спадковими змінами у генах, які 
кодують синтез і просторову організацію колагену, 
структурних білково-вуглеводних комплексів, а 
також генні дефекти ферментів та кофакторів, що 
призводять до змін у структурі колагенових і елас-
тичних фібрил, глікопротеїдів, протеогліканів та 
фібробластів, причому вплив довкілля  відіграє 
роль тригерного чинника [7, 15].

Оцінка комплексу виявлених зовнішніх фено-
типічних ознак дає змогу запідозрити вісцелярні 
вияви ДСТ уже на стадії об’єктивного клінічного 
обстеження дитини. Уваги потребують навіть по -
одинокі зовнішні маркери, оскільки при недифе-
ренційованому синдромі ДСТ вони поєднуються з 
вісцелярними виявами. Дітей навіть з поодиноки-
ми якісно значущими зовнішніми фенотипічними 

ознаками ДСТ слід ретельно за допомогою інстру-
ментальних методів обстежити для виявлення ано-
малій внутрішніх органів [4].

Мета роботи — дослідити особливості фенотипу 
хлопчиків-підлітків із гіпоандрогенією та спадко-
вою обтяженістю до порушень репродуктивної 
системи.

Матеріали та методи

Проведено аналіз родоводів 45 сімей хлопчиків 
віком 12—17 років із ГА та сімейним анамнезом, 
обтяженим порушеннями репродуктивної систе-
ми, яких обстежили в лабораторії медичної генети-
ки Інституту охорони здоров’я дітей та підлітків 
НАМН України. Контрольну групу склали родо-
води 47 сімей здорових однолітків, мешканців 
м. Харко ва і Харківської області. Вивчено особли-
вості фе  нотипу 20 хворих із ГА. До груп порівнян-
ня залучено хлопчиків-підлітків із системною дис-
плазією сполучної тканини (ДСТ) та здорових 
хлопчиків-підлітків з нормальним фізичним і ста-
тевим розвитком, яких обстежили спеціалісти 
інституту (педіатр, ендокринолог, отоларинголог, 
кардіолог,  психіатр.

Оцінку фенотипу хворих проводили загально-
прийнятими методами [5]. При виявленні у хворо-
го фенотипу ДСТ використовували діагностичні 
критерії, наведені у міжнародних рекомендаціях 
(Гентські критерії діагностики синдрому Марфана 
(Gent criteria), Вілльфранські критерії діагностики 
синдрому Елерса—Данлоса (Villefranche cri teria), 
Брайтонські критерії діагностики синдрому гіпер-
мобільності суглобів) [10, 12, 13].

Математичні розрахунки здійснювали з вико-
ристанням пакета статистичних програм Excel і 
SPSS Statistics 17.0. Для визначення статистичної 
значущості відмінностей між групами застосовува-
ли критерій Стьюдента [1]. Наведено середні зна-
чення. 

Для оцінки вірогідності формування порушень 
статевої функції у молодих членів сімей розрахо-
вували відношення шансів (ВШ) за формулою:

ВШ =
 Ω2 ,

          Ω1

де Ω1 = Р1/Q1, а Ω2 = Р2/Q2;  Р1 — частота, з якою 
відбувається дія в першій генеральній сукупності; 
Q1 = 1 – Р1, а Р2 та Q2 — відповідні частоти у другій 
генеральній сукупності. 

Визначали 95 % довірчий інтервал (ДІ). Від-
бирали показники, нижня межа 95 % ДІ яких пере-
вищувала 1.

Збір генеалогічного матеріалу в сім’ях та опис 
фенотипу хворих і здорових хлопчиків проводили 
відповідно до принципів Гельсінської Декларації 
прав людини, Конвенції Ради Європи про права 
людини та біомедицину і чинного законодавства 
України. Протокол дослідження ухвалено коміте-
том з біоетики та деонтології Інституту. 
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Результати та обговорення
Клініко-генеалогічний аналіз виявив спадкову 

обтяженість до порушень репродуктивної системи 
у 66,7 % сімей хлопчиків-підлітків із ГА. Пе  редача 
патологічних ознак спостерігалася з однаковою 
частотою за батьківською (33,7 %), материнською 
(30,0 %) та обома (батьківською і материнською) 
лініями одночасно (36,2 %). У батьків хлопчиків 
затримку статевого розвитку в період пубертату 
реєстрували вдвічі частіше, ніж у матерів (26,7 і 
13,3 % відповідно, p < 0,05), і в 4 рази порівняно з 
популяційним показником. 

З огляду на високу частоту репродуктивних роз-
ладів у родичів хлопчиків з ГА розрахували віро-
гідність формування різних порушень статевої 
системи у молодих членів сім’ї. Установлено, що за 
наявності сімейного анамнезу, обтяженого репро-
дуктивними порушеннями, вірогідність формуван-
ня незапальних розладів статевої системи зростала 
у 21,5 разу (95 % ДІ 6,5—71,2). 

Оцінка фенотипу хворих хлопчиків показала, 
що всі обстежені мали понад 6 МАР (у здорової 
людини може бути до 6 МАР), а у 65,0 % пацієнтів 
виявлено середній рівень стигматизації (від 7 до 
10 МАР). Хворих із високим рівнем МАР (по -
над 14) у цій групі не було. 

Більшість МАР (57,3 %) локалізувалися у че -
репно-лицьовій зоні. Порівняно зі здоровими 
хлоп чиками статистично значущо частіше у хво-
рих виявляли середній ((65,0 ± 10,7) і (13,3 ± 4,4) %, 
р < 0,01) та підвищений ((35,0 ± 10,7) і (3,3 ± 2,3) %, 
р < 0,01) рівень МАР з переважанням малих ано-
малій у черепно-лицьовій зоні ((57,3 ± 3,5) та 
(40,8 ± 2,9) %, р < 0,01).

У хлопчиків із ГА порівняно з однолітками із 
ДСТ статистично значущо рідше траплявся підви-
щений рівень стигм (від 10 до 14 МАР) — (35,0 ± 
± 10,7) і (66,7 ± 9,6) % (р < 0,05). 

У хлопчиків як із ГА, так і з ДСТ спостерігали 
дисморфічні вушні раковини, деформацію хребта, 
диспластичний ріст зубів, монголоїдний розріз 
очей та гіпертелоризм очний, але у пацієнтів із ГА 

статистично значущо частіше виявляли лише сан-
далеподібну щілину (таблиця). 

Слід ураховувати, що МАР виникають на стадії 
гістогенезу та є неспецифічними ознаками пору-
шень ембріонального морфогенезу, які можуть 
бу  ти зумовлені спадковою патологією, тератоген-
ним впливом або випадковими відхиленнями у 
розвитку. Окремі стигми дисембріогенезу мають 
вікову динаміку і значно змінюються внаслідок 
росту та розвитку дитини [4].

У хлопчиків із ГА статистично значущо рідше, 
ніж у підлітків із ДСТ, реєстрували такі МАР, як 
періорбітальні тіні ((25,0 ± 9,7) і (75,0 ± 8,8) %, 
р < 0,001), деформація грудної клітки ((30,0 ± 
± 10,2) та (62,5 ± 9,9) %, р < 0,01), вагусна дефор-
мація нижніх кінцівок ((5,0 ± 4,9) і (29,2 ± 9,3) %, 
р < 0,01). 

Отже, певне поєднання зовнішніх ознак дало 
змогу встановити певний фенотип у обстежених 
хворих. У хворих хлопчиків частіше порівняно з 
хлопчиками із ДСТ визначали некласифікований 
фенотип ((90,0 ± 6,7) і (45,8 ± 10,2) %, р < 0,001). 
Елерсоподібний фенотип зареєстрували лише у 2 
((10,0 ± 6,7) %) підлітків із ГА. Марфаноподібний 
фенотип у цій групі не зустрічався.

Висновки

Спадкову обтяженість до порушень репродук-
тивної системи зареєстрували у 66,7 % сімей хлоп-
чиків-підлітків із ГА. 

Передача патологічних ознак у ряду поколінь 
здійснювалася з однаковою частотою за батьків-
ською, материнською та обома лініями одночасно. 

Серед обстежених хлопчиків-підлітків із ГА 
65,0 % мали середній рівень стигматизації (від 7 до 
10 МАР). У них рідше виявляли такі МАР, як пері-
орбітальні тіні, деформація грудної клітки, вагусна 
деформація нижніх кінцівок, а найчастіше реєстру-
вали некласифікований фенотип, що може свідчи-
ти про меншу виразність ознак сполучної дисплазії 
в групі хворих. 

Таблиця 
Топологія малих аномалій розвитку у хлопчиків із гіпоандрогенією та дисплазією сполучної тканини,  
% ± m

Показник Хлопчики із ГА Хлопчики із ДСТ Р
Дисморфічні вушні раковини 90,0 ± 6,7 95,8 ± 4,4 >0,05
Сандалеподібна щілина 75,0 ± 9,7 37,5 ± 9,9 <0,01
Деформація хребта 55,0 ± 11,1 70,8 ± 9,3 >0,05
Диспластичний ріст зубів 45,0 ± 11,1 54,2 ± 10,2 >0,05
Монголоїдний розріз очей 45,0 ± 11,1 33,3 ± 9,6 >0,05
Гіпертелоризм очний 45,0 ± 11,1 29,2 ± 9,3 >0,05

Примітка. m — статистична похибка.

Конфлікт інтересів. Автори заявляють про відсутність конфлікту інтересів.
Участь авторів: концепція, дизайн дослідження, набір та опрацювання матеріалу, написання тексту — Н.В. Багацька, 
І.Г. Дємєнкова; ЛОР-обстеження хворих — В.І. Волосова.
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Features of the phenotype of adolescent boys with hypoandrogenism  
and hereditary burdened reproductive system disorders
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Objective — to study the features of the phenotype of adolescent boys with hypoandrogenism and hereditary burdened 
disorders of the reproductive system.

Materials and methods. The analysis of pedigrees was carried out in 45 families of adolescent boys 12—17 years old 
with hypoandrogenism (HA) and burdened family history of reproductive system disorders, which were examined in the 
laboratory of medical genetics of the State Institution «CAHC NAMS». The control group consisted of 47 families of 
healthy peers, residents of Kharkiv and Kharkiv region.

The presence of minor developmental anomalies (MDA) was assessed in adolescent boys with HA. The comparison 
groups consisted of adolescent boys with systemic connective tissue dysplasia (CTD) and healthy adolescent boys with 
normal physical and sexual development, examined by specialists of the institute. Mathematical calculations were carried 
out using statistical programs Excel and SPSS Statistics 17.0. To determine the significance of differences between the 
groups, the Student’s t-test was used. To assess the likelihood of sexual dysfunction development in younger family 
members, the odds ratio indicator was calculated.

Results and discussion. Hereditary burden on reproductive system disorders was registered in 66.7 % of families of 
adolescent boys with HA. Inheritance of pathological traits in generations was observed with the same frequency in the 
paternal (33.7 %), maternal (30.0 %) and both (paternal and maternal) lines simultaneously (36.2 %). Fathers of boys had 
delayed sexual development in puberty twice as often as mothers (26.7  vs 13.3 %, p < 0.05), and four times more often in 
comparison with the frequency in the population (2.5—9.8 %). In the presence of hereditary burden on reproductive 
diseases, the risk of development of sexual development disorders in other relatives increased in 21.5 times.

Assessment of phenotype of adolescent boys with HA showed that 65.0% of patients had an average level of minor 
developmental abnormalities (from 7 to 10 MDA); high level (more than 14 MDA) was not observed. The majority of 
MDA were revealed in the craniofacial zone (57.3 %). When compared with healthy peers, boys with HA more often had 
average and elevated MDA levels. Patients with HA in comparison with boys with MDA less often demonstrated the 
dysmorphic auricles, spinal deformity, dysplastic tooth growth, up-slanting palpebral fissures and ocular hypertelorism, 
and more often the sandal gap.

Conclusions. The findings indicate the familial accumulation of reproductive system disorders and increased risk of 
these disorders development in other children in these families. Among the examined adolescent boys with HA, 65.0 % had 
an average level of minor developmental abnormalities and an unclassified phenotype, which may indicate a lower severity 
of connective tissue dysplasia in the patient group.

Keywords: boys, hypoandrogenism, heredity, phenotype, minor developmental anomalies.
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Порушення окисного балансу 
як чинника формування 

і прогресування гіпоандрогенії 
у хлопчиків
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Г.В. Косовцова, С.І. Турчина, Д.А. Кашкалда

ДУ «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків  
НАМН України», Харків
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Мета роботи — вивчити особливості стану окисного балансу (процесів вільнорадикального окиснення і анти-
оксидантного захисту) у хлопчиків з гіпоандрогенією (ГА).

Матеріали та методи. Обстежено 103 хлопчики віком 14—17 років із затримкою статевого розвитку. Контрольну 
групу утворили 84 хлопчики аналогічного віку з нормальним статевим і фізичним розвитком. Визначали рівень 
загального тестостерону у сироватці крові, дієнових кон’югат (ДК), речовин, що реагують з тіобарбітуровою кисло-
тою (ТБК-активних продуктів), карбонільованих білків (КБ), відновленого глутатіону (ВГ), активність глутатіонпе-
роксидази (ГПО), супероксиддисмутази (СОД) і каталази (Кат). Розраховували коефіцієнт оксидативного стресу.

Результати та обговорення. У 84,0 % пацієнтів із затримкою статевого розвитку виявлено підвищення вмісту ДК, 
у 53,7 % — КБ, у третини — ТБК-активних продуктів, у 63,0 % — ВГ порівняно з контрольною групою. Зниження 
активності ГПО і Кат зареєстровано більше ніж у половини пацієнтів. Такі зміни свідчать про дисбаланс між проце-
сами вільнорадикального окиснення і антиоксидантного захисту, що призводить до виникнення оксидативного стре-
су у підлітків із затримкою статевого розвитку. Стан окисного балансу у цих підлітків значною мірою залежить від 
ступеня андрогенної недостатності. У половини пацієнтів з ГА І та ІІ ступеня та у 24,5 % з ГА ІІІ ступеня зареєстро-
вано підвищений рівень ТБК-активних продуктів (частіше, ніж у підлітків з нормальним рівнем тестостерону). При 
найвищому ступені андрогенної недостатності знижувалася частота нормативних значень КБ. У більшості хлопчиків 
(80 %) незалежно від ступеня ГА зареєстровано підвищений вміст ДК. Одночасно з інтенсифікацією процесів вільно-
радикального окиснення виявлено підвищення активності СОД у пацієнтів з ГА III ступеня. Низьку активність СОД 
зафіксували у 28,6 % пацієнтів з ГА ІІ ступеня та 29,6 % з ГА ІІІ ступеня (значно рідше, ніж у пацієнтів з нормальним 
рівнем тестостерону). Для більшості хлопчиків з ГА незалежно від ступеня була характерною низька активність ГПО. 
У 76,9 % пацієнтів з ГА ІІ ступеня зареєстрували знижену активність Кат, а у більшості пацієнтів з ГА незалежно від 
ступеня (60,9—90,0 %) — підвищений вміст ВГ. Прогресування ГА у підлітків супровод жувалося накопиченням про-
дуктів вільнорадикального окиснення ліпідів і дисбалансом у роботі ферментативної та низькомолекулярної ланок 
системи антиоксидантного захисту, більшою мірою — у разі ГА ІІ та ІІІ ступеня. У пацієнтів з ГА ІІІ ступеня виявле-
но найбільшу кількість кореляцій, які свідчать про формування оксидативного стресу за рахунок активації пероксид-
ного окиснення ліпідів при одночасному напруженні системи антиоксидантного захисту. 

Висновки. Прогресування ГА супроводжується накопиченням продуктів вільнорадикального окиснення ліпідів при 
одночасному виснаженні ферментативної ланки системи антиоксидантного захисту. Доведено активаційний вплив дефі-
циту тестостерону на формування оксидативного стресу у хлопчиків з найвищим ступенем андрогенної недостатності, 
що дає підставу розглядати стан показників окисного балансу як чинник формування та прогресування ГА у підлітків.

Ключові слова: окисний баланс, гіпоандрогенія, підлітки, оксидативний стрес, вільнорадикальне окиснення, 
система антиоксидантного захисту.
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Останнім часом порушення репродуктивної 
функ ції у чоловіків набуло особливої медич-

ної і соціальної значущості. Найпоширенішою 
при  чиною відхилення від нормальної роботи ста-
тевої системи є розлади ендокринної регуляції. 
Порушення метаболічних процесів в організмі 
чоловіків, які є основою для виникнення та про-
гресування патологічних змін у системах внутріш-
ніх органів, тісно пов’язані з андрогенною недо-
статністю [7, 9, 18]. За різними даними, частота 
гіпоандрогенії (ГА) у чоловіків віком понад 
30 років становить від 15 до 37 % [2, 6, 9]. Через 
багатофакторність етіології клінічні симптоми анд-
рогенодефіциту є низькоспецифічними і можуть 
виявлятися у чоловіків з нормальними показника-
ми тестостерону [6, 13].

Одним з найскладніших та найвідповідальні-
ших етапів онтогенезу людини є період пубертату, 
коли відбувається становлення репродуктивної 
системи, однієї з найчутливіших до різних впливів. 
На жаль, проблема андрогенної недостатності є 
актуальною вже в підлітковому віці. Основною 
причиною ГА у хлопчиків є затримка статевого 
розвитку (ЗСР), частота якої серед підлітків варіює 
у значних межах. Серед школярів загальноосвітніх 
закладів ЗСР діагностують у 5—7 % випадків, серед 
дітей-сиріт, вихованців інтернатів та хлопчиків, які 
виховуються в сім’ях, що належать до груп соціаль-
ного ризику, частота вдвічі-втричі вища [10]. 
У більшості підлітків із ЗСР, які звертаються по 
допомогу до спеціалістів відділення ендокринної 
патології та статевого дозрівання Інсти туту охоро-
ни здоров’я дітей та підлітків НАМН України, 
виявляють значне зниження рівня загального тес-
тостерону, тобто діагностують ГА.

Однією з ключових патогенетичних ланок у роз-
витку багатьох видів репродуктивної патології є 
активація процесів радикалоутворення, пригнічен-
ня активності системи антиоксидантного захисту 
(АОЗ) з індукцією оксидативного стресу (ОС), що 
призводить до пошкодження клітинних структур 
[16, 17]. Незважаючи на велику кількість робіт, при-
свячених вивченню процесів окисного балансу 
(ОБ) в умовах андрогенної недостатності, більшість 
із них проведено із залученням дорослих пацієнтів.

Мета роботи — вивчити особливості стану окис-
ного балансу (процесів вільнорадикального окис-
нення і антиоксидантного захисту) у хлопчиків з 
гіпоандрогенією. 

Матеріали та методи

У досліджені взяли участь 103 хлопчики віком 
14—17 років із ЗСР. Контрольну групу утворили 
84 хлопчики аналогічного віку з нормальним ста-
тевим і фізичним розвитком. 

Визначали рівень загального тестостерону у си -
роватці крові (набори для імуноферментного ана-
лізу фірми «Бест Діагностик», Україна).

Залежно від рівня тестостерону пацієнтів розпо-
ділили на групи: 1-ша — вікові нормативні показ-
ники (> 12,0 нмоль/л); 2-га — 8,0—12,0 нмоль/л 
(I ступінь ГА), 3-тя — 4,0—7,9 нмоль/л л (II ступінь 
ГА), 4-та — < 4,0 нмоль/л (III ступінь ГА) [12].

Стан процесів вільнорадикального окиснення 
(ВРО) оцінювали за вмістом ТБК-активних про-
дуктів [4], дієнових кон’югат (ДК) [11] та карбоні-
льованих білків (КБ) [3], стан АОС — за активніс-
тю глутатіонпероксидази (ГПО) [19], супероксид-
дисмутази (СОД) [5], каталази (Кат) [1] і вмістом 
відновленого глутатіону (ВГ) у сироватці крові [8]. 
Обчислювали інтегральний показник оцінки пору-
шень прооксидантних і антиоксидантних проце-
сів — коефіцієнт оксидативного стресу (КОС) за 
формулою:
КОС = (ТБК + КБ + ДК) : (СОД + ГПО + Кат).

Статистичну обробку отриманих результатів 
здійснювали за допомогою програми Statgraphics 
Plus 5.1. Для оцінки статистичної значущості від-
мінностей використовували непараметричний кри-
терій Вілкоксона—Манна—Уїтні (U) та критерій 
кутового перетворення Фішера (φ). Відпо відність 
виду розподілу ознак закону нормального розпо-
ділу перевіряли за допомогою методу Шапіро—
Уїл ка. Нормально розподілені показники наведе-
но у вигляді середнього арифметичного значення 
та похибки середнього арифметичного значення 
(М ± m). Аналіз кореляційних зв’язків проводили 
з використанням статистичного методу Пірсона 
(r). Критичний рівень значущості приймали < 0,05.

Результати та обговорення

У пацієнтів із ЗСР виявлено значне збільшення 
вмісту одного з початкових продуктів ВРО — ДК 
порівняно з контрольною групою ((0,56 ± 0,04) і 
(0,26 ± 0,01) мкмоль/л відповідно, рu < 0,05). 
Підвищений рівень ДК зареєстровано у 84,0 % під-
літків. У 53,7 % пацієнтів концентрація КБ у сиро-
ватці крові перевищувала показники контрольної 
групи, у третини — рівень ТБК-активних продук-
тів. Одночасно з інтенсифікацією процесів ВРО у 
63,0 % пацієнтів із ЗСР виявлено збільшення вмісту 
одного з основних низькомолекулярних антиокси-
дантів — ВГ ((0,44 ± 0,04) і (0,21 ± 0,02) ммоль/л, 
рu < 0,05). Крім того, зареєстровано зниження 
рівня ГПО у сироватці крові порівняно з конт-
рольною групою ((7,52 ± 0,63) та (10,88 ± 0,28) 
мкмоль/(мин · мл) відповідно, рu < 0,05). Більше 
ніж у половини хлопчиків із ЗСР (57,4 %) відзна-
чено зниження активності ГПО, у 57,1 % — Кат. 

Таким чином, у підлітків із ЗСР в умовах низь-
кої активності ГПО і Кат, незважаючи на високу 
концентрацію ВГ, знешкодження токсичних про-
дуктів, утворених на початкових етапах ВРО, спо-
вільнюється. Такий дисбаланс у співвідношенні 
процесів ВРО і АОЗ призводить до виникнення 
ОС, про що свідчить збільшення величини КОС 
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(0,25 ± 0,02 та 0,17 ± 0,01; pu < 0,01), тобто андро-
генна насиченість у період статевого дозрівання 
значною мірою впливає на стан ОБ, а формування 
ЗСР відбувається на тлі оксидативного дисбалансу.

У 12,6 % пацієнтів із ЗСР за рівнем тестостерону 
діагностовано I ступінь ГА, у 13,6 % — II ступінь, у 
52,4 % — III ступінь. Решта мали нормативні показ-
ники тестостерону.

За результатами порівняльного аналізу встанов-
лено, що стан ОБ у обстежених підлітків із ЗСР 
суттєво залежить від концентрації тестостерону в 
крові (рис. 1). Зокрема у пацієнтів з I та ІI ступе-
нем ГА рівень ТБК-активних продуктів поступово 
збільшувався, тоді як у підлітків з ГА III ступеня 
спостерігали незначне зниження концентрації 
цього метаболіту, однак його рівень залишався під-
вищеним порівняно з показниками підлітків з 
нормальним вмістом тестостерону (рu < 0,04).

Підвищений рівень ТБК-активних продуктів 
зареєстровано у половини пацієнтів з ГА І та ІІ сту-
пеня і у 24,5 % хлопчиків з ГА ІІІ ступеня (статис-
тично значущо частіше порівняно з підлітками з 
нормативними значеннями тестостерону (рφ < 0,02)). 
Частка пацієнтів з ГА і зниженим вмістом ТБК-
активних продуктів була пропорційною рівню тес-
тостерону та зменшувалася зі збільшенням ступе-
ня ГА. Так, низькі показники ТБК-активних про-
дуктів зареєстрували у 52,3 % підлітків з нормаль-
ним рівнем тестостерону, що статистично значущо 
частіше, ніж у пацієнтів з ІІ (23,1 %) та III (26,5 %) 
ступенем ГА (рφ < 0,05). У разі найвищого ступеня 
андрогенної недостатності суттєво знижувалася 
частота нормативних значень КБ порівняно з паці-
єнтами з ГА І ступеня (31,5 і 58,3 % відповідно, 
рφ < 0,05). Крім того, у більшості хлопчиків (80 %) 
незалежно від ступеня ГА зафіксували підвищений 
вміст ДК.

Одночасно з інтенсифікацією процесів ВРО за -
реєстровано зміни стану системи АОЗ. Установле-
но, що при ГА III ступеня підвищувалася актив-
ність СОД порівняно з хлопчиками з нормальними 
показниками тестостерону ((1,42 ± 0,05) та (1,20 ± 
± 0,09) Од/(хв · мл) відповідно; рu < 0,03). Також 
зафіксовано зміни частоти розподілу активності 
антиоксидантних ферментів. Низьку активність 
СОД зареєстрували у 28,6 % пацієнтів з ГА ІІ сту-
пеня та 29,6 % з ГА ІІІ ступеня, що значно рідше 
порівняно з пацієнтами з нормальним рівнем тес-
тостерону (59,1 %, рφ < 0,04). Зниження активності 
ГПО було характерне для більшості пацієнтів з ГА 
незалежно від ступеня, але у хлопчиків з найниж-
чим ступенем андрогенної насиченості порівняно з 
пацієнтами з ГА ІІ ступеня частіше виявляли низь-
ку активність ГПО (72,2 і 50,0 % відповідно, рφ < 
0,05) та рідше — нормативні значення (18,5 і 42,9 
%, рφ < 0,04). Щодо активності Кат, то прогресуван-
ня ГА супроводжувалося збільшенням частоти 
низької активності ферменту. Зо  кре ма у 76,9 % 
пацієнтів з ГА ІІ ступеня зареєстрували знижену 

активність Кат, що в 1,6 разу часті ше, ніж у хлоп-
чиків з нормативними значеннями тестостерону 
(рφ < 0,05). 

Підвищення активності СОД у підлітків з най-
вищим ступенем андрогенної недостатності можна 
було б розцінювати як компенсаторну відповідь 
організму. Однак накопичення перекису водню в 
результаті реакції дисмутації на тлі зниженої 
активності ГПО та Кат створює умови для цито-
токсичного ураження клітин [14], тому ізольоване 
збільшення активності цього ферменту не є свід-
ченням поліпшення процесів АОЗ загалом, а де -
монструє дисбаланс у роботі антиоксидантних 
ферментів у підлітків з ГА ІІІ ступеня. Одночасно 
зі змінами ферментативної ланки системи АОЗ у 
більшості пацієнтів з ГА незалежно від ступеня 
(60,9—90,0 %) виявлено підвищений вміст низько-
молекулярного антиоксиданту і водночас субстра-
ту для ГПО — ВГ, що свідчить про порушення в 
глутатіоновій системі АОЗ у підлітків з ГА. Ос -
кільки реакція розкладання перекису водню ГПО 
залежить не лише від наявності субстрату, а і від 
багатьох інших чинників, порушення в якійсь із 
цих ланок складних взаємодій призводить до від-
сутності високої активності ГПО навіть за достат-
нього рівня ВГ [15]. Таким чином, прогресування 
ГА у підлітків характеризується накопиченням 
продуктів ВРО-ліпідів та дисбалансом у роботі 
ферментативної ланки системи АОЗ, що призво-
дить до зміщення рівноваги ОБ у бік виникнення 
ОС при ГА ІІ та ІІІ ступеня.

Для підтвердження наявності взаємозв’язку між 
досліджуваними показниками стану ОБ у підлітків 
з різним ступенем ГА проведено кореляційний ана-
ліз. Виявлено зв’язки різної сили та спрямованості. 
Зокрема в групі пацієнтів з нормальними показни-
ками тестостерону зареєстровано прямо пропорцій-
ну залежність між рівнем ДК і активністю ГПО 
(r = + 0,78; р < 0,02) та між концентраціями КБ 
і тестостерону (r = + 0,78; р < 0,01). Такі зв’язки 
свідчать про збалансованість прооксидантної і ан -
тиокси дантної систем у цій групі пацієнтів. У хлоп-
чиків з ГА І ступеня виявлено обернено пропорцій-

Рис. 1. Концентрація ТБК-активних продуктів у підлітків 
з різним ступенем гіпоандрогенії

Примітка. * рu < 0,04 щодо показників хлопчиків з нормальним 
вмістом тестостерону (nt).
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супероксидного аніон-радикала, що каталізується 
СОД [14], то накопичення перекису водню ство-
рює умови для збільшення активності ГПО та 
зменшення активності СОД, оскільки концентра-
ція супероксидного аніон-радикала зменшується.

Висновки 

1. Стан окисного балансу в період пубертату 
істотно змінюється залежно від андрогенної наси-
ченості. Формування гіпоандрогенії у підлітковому 
віці відбувається на тлі оксидативного дисбалансу.

2. Прогресування гіпоандрогенії у підлітків су -
проводжується накопиченням продуктів вільно-
радикального окиснення ліпідів при одночасному 
виснаженні ферментативної ланки системи анти-
оксидантного захисту. Найбільш значущі зміни 
показників окисного балансу та зміщення його 
рівноваги в бік виникнення оксидативного стресу 
виявлені при гіпоандрогенії ІІ та ІІІ ступеня, що 
свідчить про зниження адаптаційно-пристосуваль-
них реакцій організму підлітків.

3. Доведено вплив дефіциту тестостерону на 
формування оксидативного стресу у підлітків з 
найвищим ступенем андрогенної недостатності.

4. Отримані результати дають підставу розціню-
вати стан показників окисного балансу як чинник 
формування та прогресування гіпоандрогенії у 
підлітків.

ну за  лежність між КОС і активністю Кат (r = – 0,69; 
р < 0,03), а у пацієнтів з ГА ІІ ступеня — між актив-
ністю СОД та Кат (r = – 0,87; р < 0,02), що свідчить 
про певні порушення у співвідношенні процесів 
ОБ. Найбільшу кількість кореляційних зв’язків 
зафіксовано у пацієнтів з найвищим ступенем анд-
рогенної недостатності (рис. 2). Установлено, що 
КОС у них прямо пропорційно корелював з кон-
центрацією ТБК-активних продуктів (r = +0,68; 
р < 0,001) і ДК (r = +0,35, р < 0,03) та обернено про-
порційно — з активністю ГПО (r = – 0,69; р < 0,001). 
Такі кореляційні зв’язки свідчать про формування 
ОС за рахунок активації перекисного окиснення 
ліпідів при одночасному напруженні системи АОЗ.

Крім того, зафіксовано прямо пропорційні зв’яз-
ки середньої сили між іншими компонентами про-
оксидантної і антиоксидантної систем (рівнем ДК 
та КБ (r = + 0,34; р < 0,03), концентрацією ДК і 
активністю СОД (r = + 0,39; р < 0,01), вмістом КБ 
і ГВ (r = + 0,37; р < 0,02)). Виявлено обернено про-
порційну залежність середньої сили між рівнем 
загального тестостерону та вмістом ДК (r = – 0,36; 
р < 0,02), що підтверджує активаційний вплив 
низького рівня тестостерону на процеси ВРО-лі-
підів. Обернено пропорційна залежність між актив-
ністю ГПО і СОД (r = – 0,33; р < 0,04) свідчить про 
розбалансованість у роботі антиоксидантних фер-
ментів. Оскільки субстратом для ГПО є перекис 
водню, який продукується в реакції дисмутації 

Рис. 2. Кореляційні зв’язки між показниками стану окисного балансу у підлітків з гіпоандрогенією ІІІ ступеня

Тестостерон

Дієнові кон’югати 

Супероксиддисмутаза 
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Коефіцієнт оксидативного стресу

ТБК

Карбонільовані білки 

Відновлений глутатіон 
 прямо пропорційний зв’язок      обернено пропорційний зв’язок
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Oxidative balance disorders as a factor of formation  
and progression of hypoandrogenism in boys
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Objective — to study the features of the state of oxidative balance (processes of free radical oxidation and antioxidant 
protection) in boys with hypoandrogenism (HA).

Materials and methods. Examinations involved 103 adolescent boys agreed 14 to 17 years with the delayed sexual 
development. Serum levels of total testosterone (TT), conjugated dienes (CD), thiobarbituric acid reactive substance 
(TBARS), carbonylated proteins, reduced glutathione (GSH), glutathione peroxidase (GPx), superoxide dismutase 
(SOD) and catalase (CAT) activity were determined. The coefficient of oxidative stress was calculated.

Results and discussion. The following indicators have been revealed in patients with the delayed sexual development 
vs the comparison group: increased CD levels in 84.0 % of patients, elevated levels of carbonylated proteins in 53.7 % of 
adolescents, one third had raised TBARS levels; 63.0 % of patients demonstrated the increased GSH levels. Decreased 
activity of GPx and CAT was registered in more than half of the patients. Such changes indicate an imbalance in the ratio 
of free radical oxidation (FRO) and antioxidant protection, which leads to the state of OS in adolescents with delayed 
puberty.

It was found that the redox balance in adolescents with delayed puberty significantly depends on the degree of 
androgen deficiency. Half of the patients with a degree I and II HA and 24.5 % of boys with degree III HA had elevated 
TBARS levels, which is more common in adolescents with normative values of TT. At the highest degree of androgen 
deficiency, the frequency of normative values of carbonylated proteins decreased. Most boys had elevated levels of CD (80 
%), regardless of the degree of HA. An increase in SOD activity was found in patients with degree III HA. Low SOD 
activity was registered in 28.6 % of patients with degree II HA and 29.6 % with degree III HA, which is much less common 
compared to patients with normal TT levels. Most patients with HA, regardless of degree, were characterized by low GPx 
activity. Decreased CAT activity was registered in 76.9 % of patients with degree II HA. The majority of patients with HA 
(from 60.9 to 90 %) showed elevated levels of GSH, regardless of degree. The progression of HA in adolescents is 
characterized by the accumulation of products of free radical oxidation of lipids and an imbalance in the enzymatic and low 
molecular parts of the antioxidant system. This is typical for HA II and III degrees. The largest number of correlations was 
found in patients with degree III HA, testifying the formation of oxidative stress due to the activation of lipid peroxidation 
with simultaneous tension of the antioxidant defense system.

Conclusions. The progression of HA is accompanied by the accumulation of products of free radical oxidation of lipids 
with simultaneous  depletion of the enzymatic part of the antioxidant defense system. The activating effect of testosterone 
deficiency on the formation of oxidative stress in adolescents with the highest degree of androgen deficiency has been 
proven. This makes it possible to assess the state of oxidative balance as a factor in the formation and progression of HA 
in adolescents.

Keywords: oxidative balance, hypoandrogenism, adolescents, oxidative stress, free radical oxidation, antioxidant 
defense system.
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Ліподистрофії у дітей  
з цукровим діабетом 1 типу  

та варіабельність глікемії

С.О. Чумак

ДУ «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків  
НАМН України», Харків

УДК 616.379-008.64-053.6: 612.349.8+616-072.7

Мета роботи — оптимізувати профілактику ускладнень цукрового діабету (ЦД) 1 типу за допомогою діагности-
ки та профілактики індукованої інсуліном ліподистрофії (ЛД) і вивчення впливу техніки ін’єкцій на варіабельність 
глікемії. 

Матеріали та методи. У дослідження було залучено 235 пацієнтів з ЦД 1 типу віком від 6 до 17 років (середній 
вік — 13,6 року), які лікувалися у відділенні ендокринології Інституту охорони здоров’я дітей та підлітків НАМН 
України. Серед них було 125 (53,2 %) хлопчиків і 110 (46,8 %) дівчаток. Тривалість ЦД у середньому становила 
5,5 року (від 1 до 12 років). Пацієнтів розподілили на дві групи: перша — 77,9 % (n = 183) з ЛД, друга — 22,2 % 
(n = 52) — без ЛД. Групи були порівнянними за ступенем компенсації, стажем ЦД і співвідношенням статей. 
Визначали ЛД візуально, пальпаторно, а також за даними ультразвукового дослідження (УЗД) підшкірно-жирової 
клітковини 385 місць ін’єкцій інсуліну за допомогою розробленої карти скринінгу ЛД. Вивчали кровообіг в ураже-
них ділянках ПЖК. Розраховували показники глікемічного контролю з урахуванням коефіцієнта варіабельності 
(CV) та часом, коли значення глюкози відповідають цільовому діапазону (time-in-range (TIR)) у хворих з ЛД та без 
них. У разі виявлення патологічно зміненої підшкірно-жирової клітковини пацієнта ознайомлювали з технікою 
ін’єкцій за допомогою коротких голок (4—5 мм) і вказували місця, дозволені для введення інсуліну. Повторне клі-
нічне обстеження та УЗД підшкірно-жирової клітковини проводили через 6 міс. 

Результати та обговорення. У 70 % хворих з ЛД через 6 міс відзначено високу варіабельність глікемії (CV від-
повідно 59,5 і 38,2 %) та нижчу величину TIR (35,9 і 55,7 %). Значення TIR корелювало з рівнем глікованого гемо-
глобіну (НbА1с), а CV — з частотою гіпоглікемій і часом, коли значення глюкози нижче за цільовий діапазон 
(TBR). У 59,3 % хворих з високим глікованим гемоглобіном показник TIR не перевищував 50%  (r = 0,017; p < 0,05). 
Аналіз даних УЗД 385 місць ін’єкцій у 78 % дітей виявив ЛД. Підтверджено наявність різних форм ЛД, спричине-
них порушеннями техніки ін’єкцій. 

Висновки. За допомогою УЗД місць ін’єкцій інсуліну можлива рання діагностика площі ураження та форми ЛД, 
що додатково мотивувало 88 % хворих дотримуватися правил введення інсуліну. Доведено, що дифузна і змішана 
форми ЛД при своєчасній діагностиці, навчанні та дотриманні правильної техніки ін’єкцій у більшості (62 %) хво-
рих нівелювали. Найважливішим чинником ризику розвитку індукованої інсуліном ліпогіпертрофії є порушення 
техніки ін’єкцій (недостатня ротація місць ін’єкцій, введення інсуліну в ділянки ліпогіпертрофії, мала площа зони 
ін’єкцій, несвоєчасна зміна і надлишкова довжина голок, велика кількість ін’єкцій однією голкою, утримання голки 
в шкірі після ін’єкції понад 10 с). Відсутність регулярного навчання в Школі діабету є значущим чинником форму-
вання низької мотивації до дотримання правил введення інсуліну. Навчання техніці ін’єкцій є запорукою профілак-
тики ЛД. 

Ключові слова: цукровий діабет, інсулін, ін’єкції, підшкірна клітковина, ліподистрофії, УЗД.

Стаття надійшла до редакції 10 червня 2022 р.

Чумак Світлана Олександрівна, к. мед. н., ст. наук. співр. відділу ендокринології 
61153, м. Харків, просп. Ювілейний, 52-А. Е-mail: aspera.chas@gmail.com

© Український журнал дитячої ендокринології 
© С.О. Чумак

doi: http://doi.org/10.30978/UJPE2022-1-2-26

Child_Endokrin_1-2_2022.indd   26 26.07.2022   15:12:30



27

УКРАЇНСЬКИЙ ЖУРНАЛ ДИТЯЧОЇ ЕНДОКРИНОЛОГIЇ
№ 1—2 2022

С.О. Чумак

Цукровий діабет (ЦД) 1 типу — захворювання з 
найвищими показниками передчасної смерт-

ності та інвалідизації хворих, що зумовлено почат-
ком хвороби в ранньому віці, нестабільністю пере-
бігу ЦД 1 і загрозою розвитку гострих та хроніч-
них ускладнень, запобігти яким можна лише у разі 
досягнення стійкої компенсації захворювання [12, 
18]. Єдиним методом лікування ЦД є довічна 
замісна інсулінотерапія. Обов’язкова умова ефек-
тивності інсулінотерапії при ЦД 1 — адекватне 
введення препаратів інсуліну, що можливе за 
дотримання чітких правил техніки ін’єкцій [5, 6]. 

Поява терапевтичного інсуліну в 1921 р. стала 
проривом в історії медицини. Промисловий ви -
пуск інсуліну, розпочатий в університеті м. Торон-
то, був продовжений у травні 1922 р. компанією 
«Eli Lilly». Концентрація інсуліну у флаконах ста-
 новила 10 ОД. Побічною дією такого інсуліну до 
випуску очищеного інсуліну 40 ОД були місцеві 
ін’єкційні абсцеси. Ускладненням інсулінотерапії в 
місцях ін’єкцій була ліподистрофія (ЛД) [9, 16]. 
У 1926 р. описано ділянки ліпоатрофії в місцях 
введення інсуліну [10, 15]. Із переходом від тва-
ринних інсулінів до людського інсуліну і аналогів 
інсуліну імуноопосередкована атрофічна форма 
ЛД змінилася на гіпертрофічну, зумовлену анабо-
лічним і мітогенним ефектом інсуліну. Незважаю-
чи на появу сучасних аналогів інсулінів, які поліп-
шили досягнення компенсації вуглеводного обмі-
ну у хворих на ЦД, проблема ліпогіпертрофії (ЛГ) 
не втратила актуальності.

Доведено, що одним з чинників високої варіа-
бельності глікемії у хворих на ЦД 1 є введення 
інсуліну в ділянки ЛД [9, 10]. Опубліковано ре -
зультати багатоцентрових досліджень, присвяче-
них діагностиці та профілактиці ЛД, зокрема у 
дітей [4, 8, 14]. Ліпогіпертрофії в місцях ін’єкцій 
виявляють у 40—70 % хворих на ЦД, які отриму-
ють інсулін [2, 3, 8—10, 14]. Ефективність діагнос-
тики залежить від навичок фахівця, тому доцільно 
навчати лікарів та медичних сестер методиці огля-
ду та пальпації місць ін’єкцій інсуліну. 

Останніми роками для діагностики ЛГ застосо-
вують ультразвукове дослідження (УЗД) [4, 14, 
16]. Метод має більшу чутливість порівняно з 
пальпацією: за допомогою ультрасонографії ЛГ 
виявляють більше ніж у 80 % хворих [4, 8, 20, 26]. 
У пацієнтів з поширеними зонами ЛГ УЗД можна 
використовувати для пошуку оптимальних місць 
для ін’єкцій («ультразвукова карта місць ін’єкцій») 
[11, 20, 23]. Компресійна соноеластографія та об’-
єм не дослідження кровотоку в режимі енергетич-
ного допплерівського картування дають змогу дати 
кількісну характеристику параметрів жорсткості та 
васкуляризації ділянок ЛГ [11, 14]. Перспектив-
ними методами діагностики є магнітно-резонансна 
томографія (МРТ) і термографія [14, 27]. За дани-
ми реєстру ЦД в Україні, лише у 11,3 % дітей 
зареєст ровані ЛД [1], що спричинено недостат-

ньою поінформованістю лікарів-ендокринологів 
про значущість ЛГ у хворих на ЦД, які отримують 
сучасні інсуліни, та низькою ефективністю класич-
них методів діагностики ЛГ. 

За останні десятиліття національні та міжна-
родні медичні організації досягли успіху в розроб-
ці, гармонізації та розповсюдженні стандар тизо-
вано го підходу до діагностики глікемічних міше-
ней, що впливають на ризики гострих і хронічних 
ускладнень. Технологія безперервного моніторин-
гу глюкози в організмі (CGM) значно розширює 
можливості оцінки глікемічного контролю про-
тягом до би, що дає важливі дані для оцінки варіа-
бельності глікемії (ВГ) та кількісної оцінки часу, 
коли значення глюкози відповідають цільовому 
діапазону, нижче або вище за цільовий діапазон 
[16, 22]. По  ліпшено точність датчиків для більшої 
зручності та простоти використання. Однак часто-
та успішного використання технології CGM у 
рутинній клінічній практиці залишається віднос-
но низькою. Част ково це може бути пов’язано з 
відсутністю чітких та узгоджених глікемічних ці -
лей, з якими мають працювати як команди з діа-
бету, так і пацієнти. Хоча уніфіковані рекомендації 
щодо використання CGM наведено в трьох стат-
тях, офіційно вони не затверджені. У лютому 
2019 р. відбувся Конгрес з передових технологій 
та лікування діабету (ATTD), у роботі якого взяли 
участь лікарі та дослідники, які є експертами з 
технологій CGM, і хворі на діабет. На відміну від 
вимірювання глікованого гемоглобіну (НbА1с) 
використання CGM дає змогу спос терігати за глі-
кемічними екскурсіями та що  денним профілем, 
щоб своєчасно скоригувати те  рапію та/або зміни-
ти спосіб життя. CGM також дає змогу оцінити 
зміну рівня глюкози та виявити закономірності 
гіпоглікемії і гіперглікемії. Аналіз даних з конт-
ролю над діабетом та його ускладнень (досліджен-
ня DCCT, 2006) не виявив зв’язку між допранді-
альним та постпрандіальним вживанням їжі, змі-
ною вмісту глюкози та ризиком мікросу динних 
ускладнень [24]. Р. Вілсон від імені дослідницької 
групи (DirecNet) [26] зазначив, що CGM може 
виявити більші екскурсії глюкози після їди, ніж 
одноточкові вимірювання, зроблені в DCCT, і 
доцільно, щоб у майбутніх дослідженнях викорис-
товували цю техніку [23]. Застосовують різні під-
ходи до оцінки ВГ як усередині, так і між профі-
лями глюкози, зокрема оцінку середньої ампліту-
ди глікемічних екскурсій (MAGE) [13, 22] та ста-
тистичного відхилення (– SD). ВГ використову-
ють для прогнозу формування нефропатії, ретино-
патії з урахуванням віку, статі та тривалості захво-
рювання. Відповідність профілюванню глюкози за 
критеріями оцінки варіабельності становила в 
середньому 91 % (від 84 до 97 %). Припускають, 
що ВГ пов’язана з мікросудинним ризиком. Щоб 
встановити можливу роль ВГ у виникненні мікро-
судинних ускладнень, слід провести перспективне 
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інтервенційне дослідження [21]. Упровадження 
параметрів ВГ як терапевтичної мети при лікуван-
ні ЦД дає змогу підвищити ефективність і безпеч-
ність лікування пацієнтів, змі нити прогноз, змен-
шити загальну і серцево-судинну смертність, зни-
зити частоту і виразність тяжких ускладнень, 
поліпшити якість життя [20, 23].

F.J. Service і Р.С. O’Brien вважали, що з огляду на 
потенційну шкоду гіпоглікемії ВГ є значущим чин-
ником ризику формування ускладнень діабету, 
хоча і не корелює з рівнем НbА1с [25]. Розвиток 
технології аналізу вмісту глюкози в крові дав змогу 
негайно отримувати інформацію про поточний 
рівень глюкози і відповідно коригувати терапію. 
Хоча кожний з основних показників (НbА1с, CV, 
час, коли значення глюкози відповідають цільово-
му діапазону (time-in-range (TIR)), затверджених 
консенсусом ATTD (2017) [12, 26], надає важливу 
інформацію про різні аспекти глікемічного статусу, 
оцінити та використати всіх їх у клінічній практи-
ці часто недоцільно. Щоб спростити інтерпретацію 
даних, консенсус визначив «час перебування у діа-
пазонах» як показник глікемічного контролю, який 
надає важливішу інформацію, ніж лише НbА1с. 
Установлення цільових відсотків часу в різних діа-
пазонах глікемії сприятиме безпечному та ефек-
тивному прийняттю терапевтичних рішень у ме -
жах установлених параметрів глікемічних цілей. 
Ви  мі рюють три ключових показники CGM: відсо-
ток показань і TIR, час, коли значення глюкози 
нижче за цільовий діапазон (TBR), і час, коли 
значення глюкози перевищують цільовий діапазон 
(TAR). Метою ефективного та безпечного контро-
лю глюкози є збільшення TIR при одночасному 
зниженні TBR. Консенсусна група погодилася з 
тим, що час у різних діапазонах може визначатися 
як відсоток показників CGM, які мають бути пер-
соналізовані для їхнього досягнення хворим на 
діабет. Крім того, група досягла консенсусу щодо 
глікемічних меж (цільовий діапазон — 70—180 мг/дл 
(3,9—10,0 ммоль/л) для осіб з діабетом 1 типу та 
63—140 мг/дл (3,5—7,8 ммоль/л) для хворих на ЦД 
2 типу. У рамках цих стандартів лікар визначає час 
у % показань CGM. 

Було запропоновано до критеріїв компенсації 
ЦД враховувати більш значущий та мотивуючий 
параметр співвідношення перебування в часі гіпо-, 
гіпер- та нормоглікемії за добу. Доведено, що під-
вищення часу в стані цільових значень, тобто  
збільшення TIR на 5 %, клінічно значущі для 
поліпшення показників глікемії. 

Прості речі зберігають життя. В умовах воєнно-
го стану це очевидно. Запорукою ефективності 
інсулінотерапії при ЦД 1 типу є адекватне введен-
ня препаратів інсуліну, що можливе у разі дотри-
мання чітких правил техніки ін’єкцій. 

Мета роботи — оптимізувати профілактику 
ускладнень цукрового діабету 1 типу за допомогою 
діагностики та профілактики індукованої інсулі-

ном ліподистрофії і вивчення впливу техніки ін’-
єкцій на варіабельність глікемії. 

Матеріали та методи

У дослідження було залучено 235 пацієнтів з ЦД 
1 типу віком від 6 до 17 років (середній вік — 
13,6 року), які перебували на лікуванні у відділен-
ні ендокринології Інституту охорони здоров’я 
ді тей та підлітків НАМН України. Серед них було 
125 (53,2 %) хлопчиків і 110 (46,8 %) дівчаток. 
Тривалість ЦД у середньому становила 5,5 року 
(від 1 до 12 років). 

Стан компенсації вуглеводного обміну оцінюва-
ли відповідно до рекомендацій ISPAD 2018 [12] за 
рівнем НbА1с: оптимальний глікемічний контроль 
(HbA1c < 7,0 %), субоптимальний (7,0—8,5 %), 
з високим ризиком (> 8,5 %). 

Розраховували коефіцієнт варіабельності (CV) 
глікемії за формулою

CV = SD · 100 : середній рівень глікемії. 
Ступінь ВГ оцінювали за L. Monnier та співавт. 

(2016) [27]: високий — CV > 36 %, середній — 
CV — 15—36 %, низький — CV < 15 %. 

Урахування TIR за даними моніторінгу проведе-
но у 65 хворих. Задовільним для дітей вважали TIR 
> 50 % [12]. 

Ліпогіпертрофію визначали візуально, пальпа-
торно, а також за даними УЗД підшкірно-жирової 
клітковини (ПЖК) 385 місць ін’єкцій інсуліну. 
Дослідження ЛД проводили за допомогою універ-
сального ультразвукового сканувального приладу 
(Ultima PA Expert, Україна) з цифровою кольоро-
вою допплерівською системою з використанням 
лінійного датчика з частотою 7,5 МГц через стан-
дартний ультразвуковий гель. Місця ін’єкцій, де 
візуалізувалися округлі аваскулярні ділянки, з гі по-
ехогенною і гіперехогенною структурою, вважали 
зонами ЛД. Проводили порівняння їхньої відмін-
ності від си  метричних ділянок здорової шкіри паці-
єнта та визначали форму ЛД [26]. Для оцінки кро-
вопостачання ділянок, де здійснювали ін’єкції інсу-
ліну, використовували сканування в режимі енерге-
тичного допплера з визначенням кількості судин і 
величини кровотоку. Як референтні зони для роз-
рахунку параметрів кровопостачання приймали 
аналогічні ділянки здорової ПЖК [20]. 

Пацієнтів розподілили на дві групи: перша — 
77,9 % (n = 183) з ЛД, друга — 22,2 % (n = 52) — без 
ЛД. Групи були порівнянними за ступенем ком-
пенсації, стажем ЦД і співвідношенням статей. 

Повторне клінічне та ультразвукове досліджен-
ня ПЖК проводили через 6 міс. У разі виявлення 
патологічно зміненої ПЖК пацієнта ознайомлюва-
ли з технікою ін’єкцій за допомогою коротких 
голок (4—5 мм) і вказували місця, дозволені для 
введення інсуліну.

Усі хворі проходили навчання із самоконтролю 
та додаткові тренінги з техніки ін’єкцій. Для оцін-
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ки навчання самоконтролю ЦД дітей та підлітків 
та його використання в повсякденному житті за -
стосовували анкетування хворих, стандартні моду-
лі (тести) з оцінки рівня знань з ЦД та опитування 
щодо виконання техніки ін’єкцій. З урахуванням 
практичних навичок рівень самоконтролю був 
пред ставлений 4 градаціями — відсутній (< 32 ба -
лів), початковий (33—60 балів), достатній (61—
84 бали), високий (85—100 балів).

Створення бази даних та статистичну обробку 
результатів проводили з використанням пакетів 
прикладних програм Microsoft Excel та SPSS 17.0 
статистичних методів. Дані наведено як середню 
арифметичну величину (М) та стандартну похибку 
середньої арифметичної величини (m). Досто вір-
ність різниці між двома середніми арифметичними 
величинами визначали за t-критерієм Стьюдента. 
Критичний рівень значущості для перевірки ста-
тистичних гіпотез при порівнянні груп — 0,05.

Комплекс досліджень проведено з дотриманням 
етичних та морально-правових вимог Української 
асоціації з біоетики і норм GCP (Good Clinical 
Practice) (1992), GLP (Good Laboratory Practice)
(2002), принципів Гельсінської декларації прав 
людини, Конвенції Ради Європи про права людини 
і біомедицини. Усі дослідження схвалені комітетом 
з медичної етики при Інституті охорони здоров’я 
дітей та підлітків НАМН України (протокол №11 
від 02.12.2020 р.).

Результати та обговорення

У 43,4 % хворих виявлено глікемічний контроль 
з високим ризиком (НbА1с — (10,5 ± 0,36) %), 
у 35,7 % — субоптимальний рівень ((7,6 ± 0,2) %), 
у 20,9 % — оптимальний рівень (7,36 ± 0,2) %). 

Більшість дітей (72,1 %) мали нормальні показ-
ники індексу маси тіла. Надлишкову масу тіла 
зафіксовано у 18,7 % хворих (переважно у дівча-
ток), дефіцит маси тіла — у 10,2 % (переважно у 
хлопчиків). 

Серед хворих з незадовільним глікемічним конт-
ролем ВГ високого ступеня (CV > 36 % [38,3; 85,3]) 
виявлено у 49,8 %, серед пацієнтів із субоптималь-
ним та оптимальним рівнем глікемічного контро-
лю — у 52 % (CV > 36 % [36,3; 65,7]), тобто статис-
тично значущого кореляційного зв’язку між рівнем 
НbА1с та ВГ не встановлено (r= 0,017; p < 0,5). 
ВГ низького ступеня виявлено у 6,2 % пацієнтів 
обох груп (CV — 14,1 [11,3; 15,0]). 

Показники TIR збігалися з даними щодо рівня 
НbА1с: у 59,3 % хворих з НbА1с < 8,5 % TIR пере-
вищував 50 % (r = 0,017; p < 0,05). Показники пре-
прандіальної та постпрандіальної глікемії були 
дещо нижчими у хворих із субоптимальним та 
оптимальним глікемічним контролем (8,4 [5,3; 
10,3]) і 9,07 [7,2; 13,3, відповідно]) порівняно з 
хворими з декомпенсацією (10,6 [5,5; 13,5]) та 12,05 
[8,3; 17,7, p < 0,05). 

Частота ЛД, виявлених за допомогою візуаліза-
ції і пальпації місць ін’єкцій, становила (58,1 ± 1,6) %. 
За даними УЗД ПЖК місць ін’єкцій інсуліну, 
ЛД зафіксовано у (78,1 ± 1,6) % пацієнтів (зокрема 
у хворих з пальпаторно визначеними змінами, 
p < 0,05). Установлено, що серед хворих з глікеміч-
ним контролем з високим ризиком для життя час-
тота ЛД була найбільшою (рис. 1).

Установлено ВГ високого ступеня у 70 % хворих 
з ЛД (CV — 59,5 [40,3; 85,3]) та у 36 % пацієнтів без 
ЛД (CV — 38,2 [37,3; 67,3], p < 0,05). 

TIR оцінено лише у третини хворих обох груп за 
середніми показниками (рис. 2). Відзначено ста-
тистично значущу (p < 0,05) різницю між групами 
(у 35,9 і 55,7 % хворих 1 та 2 групи значення гліке-
мії були у межах цільового діапазону). 

Якщо за середніми показниками глікемії відмін-
ностей практично не було, то за кількістю високих 
і низьких екскурсій, TIR, TAR і TBR, стандартним 
квадратичним відхиленням (standard deviation 
(SD)), що характеризує ступінь дисперсії значень 
глікемії, і CV-глікемії установлено статистично 
значущі відмінності (табл. 1).

Таким чином, у хворих з ЛД були статистично 
значущо гірші показники компенсації вуглеводного 

Рис. 1. Частота ліподистрофії залежно від стану  
компенсації, визначена за допомогою УЗД 

Примітка. * Різниця статистично значуща (p <0,01). 

Рис. 2. Показники глікемічного контролю в групах  
спостереження 

Примітка. * Різниця статистично значуща (p <0,01).
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обміну, що відображуються варіабельністю глікемії 
та її стабільністю в часі, ніж у пацієнтів без ЛД. Крім 
того, у них ризик гіпоглікемії був значно більшим. 

У групі хворих, які застосовували пристрій для 
CGM, проведено аналіз статистичних показників 
за останніх 3 міс. Виявлено значно більше значен-
ня TBR (у середньому — 9,4 % на добу) у хворих з 
ЛД та високою ВГ, ніж у пацієнтів без ЛД та з 
низькою ВГ (4,3 % на добу). Завдяки тому, що хворі 
мали змогу постійно спостерігати за динамікою 
глікемії, випадків тяжких гіпоглікемій не було. 
Також ці хворі мали кращі показники TIR та 
НвА1с (68,0 і 7,7 % відповідно). 

У 30 % дітей були відсутні навички правильної 
техніки ін’єкцій інсуліну, що вводило в оману про 
необхідність заміни інсуліну, зміни дози тощо. 
Після навчання та використання коротких голок з 
правильною ротацією місць ін’єкцій показники 
глікемії нормалізувались без збільшення дози інсу-
ліну у 80 % пацієнтів. Отже, навіть маючи доступ 
до сучасних технологій, слід пам’ятати про прави-
ла введення інсуліну. 

При аналізі форм ЛД за даними УЗД установле-
но, що переважали дифузні ЛГ (у (56 ± 1,8) % хво-
рих). Локальні (фокальні) форми виявляли вдвічі 
рідше (у (24 ± 1,4) % дітей). Дуже рідко фіксували 
м’язові та атрофічні ЛД (у 3 та 2 % дітей) (рис. 3).

Проаналізовано характер ехоструктури ЛД за 
даними УЗД (рис. 4). Зміни ехогенності з чіткими 
гіперехогенними включеннями (сторонні вклю-
чення покриття голок) і гіпоехогенним ареалом 
(ділянки запалення) виявлено у хворих із заміни 
голок для ін’єкцій частіше ніж через 2,5 дня. 

При оцінці локалізації патологічно змінених 
місць ін’єкцій за даними УЗД виявилося, що най-
частіше ЛД траплялися в параумбілікальній ділян-
ці (у 61 % пацієнтів), у 36 % — у ділянці лівого 
плеча, у 22 % — у ділянці лівого плеча та на перед-
ній поверхні стегна, у 33,3 % — одночасно в пара-
умбілікальній ділянці та на латеральній поверхні 
плечей і стегон, у 15,3 % — у ділянці лівого та 
правого плеча. Дані зафіксовано у карті скринінг-
діагностики ЛД (рис. 5). 

Практично всі хворі використовували шприці-
ручки. Частота використання голки до її заміни 
становила у середньому 9,64 разу на добу (від 1 до 
48). У хворих з ЛГ середня частота заміни голок 
становила 3,84 разу на добу, у пацієнтів без ліподи-
строфій — 0,8 разу на добу. Серед хворих з гліке-
мічним контролем високого ризику у 80 % випад-
ків відзначено недотримання техніки ін’єкцій, що 
було зумовлено недостатньою самостійністю і від-
повідальністю підлітків (табл. 2). 

Таблиця 1
Показники глікемії у підлітків залежно від наявності чи відсутності ліподистрофії 

Показник Пацієнти з ознаками ЛД Пацієнти без ознак ЛД р
Середня глікемія, ммоль/л 9,94 7,7—13,9 8,72 6,1—11,7 0,40
sd-глікемії, ммоль/л 3,85 2,2—3,1 2,15 1,0—1,9 0,05*
Мінімальна глікемія, ммоль/л 3,1 3,0—4,3 3,6 3,7—4,7 0,33
Максимальна глікемія, ммоль/л 22,4 14,4—28,9 19,6 8,7—18,4 0,1
tir (4 —10,0 ммоль/л), % 35,9 22—70 55,7 38—80 0,05*
tBr (<4,0 ммоль/л), % 26,2 20—48 8 5—10 0,05*
Коефіцієнт ВГ (cV >36 %) 59,5 42—65 38,2 20—41 0,05*

Примітка. * Різниця статистично значуща (p<0,05). Показники наведено у вигляді медіани (Ме) та інтервалу між 25-м і 75-м проценти-
лями (Q3—Q1).

Рис. 3. Структура ліподистрофій за результатами 
УЗД, %

Рис. 4. Характеристика ехоструктури ліподистрофій 
у дітей, хворих на цукровий діабет 1 типу за даними 
ультразвукового дослідження
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Лише половина пацієнтів 1-ї групи ((51,2 ± 2,5) %) 
використовували голки довжиною 4 мм та дотри-
мувалися правил введення інсуліну, у 2-й групі 
таких пацієнтів було ((81,8 ± 1,5) %; p < 0,01). 
Голки заміняли у середньому через 4,2 дня (1 голку 
використовували від 18 до 58 разів) та щоденно 
(1 голку використовували 1—5 разів; p < 0,05) від-
повідно. Виявлено взаємозв’язок між частотою 
зміни голок і наявністю ЛГ змішаної форми. Утри-
мання голки в шкірі після ін’єкції понад 10 с також 
є чинником ризику формування ЛД.

Проблеми з досягненням контролю над перебі-
гом ЦД у хворих 1-ї групи були пов’язані з недо-
триманням правил техніки ін’єкцій (недостатня 
ротація місць ін’єкцій, несвоєчасна заміна голок, 
використання голок завдовжки > 4—5 мм, відсут-
ність навичок самостійних ін’єкцій, невміння кори-
гувати дозу у разі гіперглікемії). Установлено, що 
більшість підлітків 1-ї групи (65 %) самостійно 
виконували ін’єкції, але без контролю батьків, у 
2-й гру пі таких дітей було 35 % (p ≤ 0,01). Більшість 
підлітків (відповідно 67 та 33 %, p ≤ 0,01) навіть не 
намагалися дотримуватися правил введення інсу-
ліну, що зумовлено низьким рівнем навчання тех-
ніці ін’єкцій. Основні порушення стосувалися ві -
домих чинників ризику формування ЛД (недо-

статня ротація місць ін’єкцій, введення інсуліну в 
ділянки ЛГ, мала площа зони ін’єкцій, нечаста 
заміна голок і надлишкова довжина голок). 

Використовували УЗД місць ін’єкцій інсуліну як 
додаткову мотивацію до поліпшення техніки ін’єк-
цій, адже для дітей важлива візуалізація проблеми. 
Після процедури УЗД 88 % дітей або батьків почи-
нали завчасно замінювати голку. Навчання техніці 
ін’єкцій має бути не одноразовою процедурою, а 
невід’ємною частиною безперервного процесу само-
контролю, адже змінюються пристрої, методика і 
інсулінотерапія. Після навчання через 6 міс значно 
зменшилася частка форм ЛД, пов’я заних зі зміною 
місць ін’єкцій. У 42 % пацієнтів ЛД зникли (рис. 6). 

За даними УЗД, діти мали ін’єкційну травму при 
ЛГ завглибшки 4—6 мм, яка через 6 міс зменшува-
лася до 2—3 мм при зміні місць ін’єкцій і місцевому 
лікуванні. Середній діаметр підшкірних утворень 
становив від 1,0 до 3,5 см, при фокальних формах 
ЛГ — від 2,0 до 4,5 см. Кращий регрес фокальних 
ЛГ відзначено у випадку їх як частини дифузних 
уражень (змішаний тип). М’язова і змішана ЛГ у 
50 % спостережень не виявлялися пальпаторно і не 
регресували навіть при зміні ділянки шкіри та 
лікуванні так само, як і атрофічні форми (табл. 3).

При проведенні УЗД можна чітко діагностувати 
змішану форму, що візуалізується у вигляді дріб-

Таблиця 2
Добова доза інсуліну, показники техніки ін’єкцій інсуліну та рівень самоконтролю у хворих на цукровий діабет 1 типу 

Показник 1-ша група (n = 183) 2-га група (n = 52) Загалом# (n = 235)

Добова доза інсуліну, ОД/кг маси тіла 1,20 ± 0,05 0,80 ± 0,06* 1,00 ± 0,04
Кількість ін’єкцій однією голкою 36,0 ± 1,1 5,0 ± 0,9* 17,0 ± 1,0
Голка завдовжки 4—5 мм, % 41,1 ± 0,6 89,3 ± 0,8* 66,0 ± 0,6
Час утримання голки в шкірі, с 14,6 ± 0,5 10,2 ± 0,1* 12,5 ± 0,4
Рівень самоконтролю, бали 42,5 ± 2,4 68,7 ± 2,1* 58,3 ± 1,8

Примітка. # Середнє значення по загальній вибірці; * різниця статистично значуща (p < 0,05). 

ПІБ ______________________________________________
Вік _______________дата народження _______________
Стаж ЦД _________________________________________
Кількість ін’єкцій 1 голкою —    1     3   більше ________
Довжина голки (мм)      4       5       6……більше_______
Ротація місць ін’єкції — є          — немає

УЗД:
Форма ліподистрофій 

– дифузна
– змішана
– локальна
– м’язова
– атрофічна

Висновок _____________

Висновок ___________________________________________

Лікар________________________
Дата ________________________

Рис. 5. Карта скринінг-діагностики ліподистрофій

Рис. 6. Інформативність клінічного огляду та УЗД  
в динаміці спостереження ліподистрофії у дітей,  
хворих на цукровий діабет 1 типу, на тлі дотримання 
техніки ін’єкцій
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них гіперехогенних включень, і мотивувати паці-
єнтів до дотримання правила «1 голка — 1 ін’єкція». 
Виявлено взаємозв’язок між частотою заміни го -
лок та наявністю ЛГ змішаної форми. Лікуванню 
за допомогою масажу і фізіотерапії краще підда-
ються ЛГ гіпертрофічної форми, тоді як у разі 
змішаних та локальних форм, за даними УЗД, спо-
стерігали незначний регрес, відсутній у разі м’я-
зових і атрофічних форм. Розмір локальних ЛГ, 
спричинених відсутністю ротації, які найчастіше 
виявляли пальпаторно, у 18 % випадків зменшив-
ся, хоча при проведенні УЗД ЛД позитивна дина-
міка відмічена у 8,7 %. У разі гіпертрофічних форм 
як за даними клінічного огляду, так і за даними 
УЗД ремісія відзначена у 62,4 % випадків. Відпо-
відно у цих хворих зменшились показники ВГ. Так, 
CV > 36 % зареєстровано у 43 % хворих, до навчан-
ня — у 69 % (р < 0,05). 

Висновки

У 78 % дітей і підлітків, хворих на ЦД, виявляють 
ЛД під час УЗД місць ін’єкцій інсуліну. За допо-
могою УЗД можливе раннє визначення площі ура-
ження та форми ЛД, що додатково має мотивувати 
хворих до дотримання правил введення інсуліну. 

У 70 % хворих з ЛД зафіксовано статистично 
значущо гірші показники компенсації вуглевод-
ного обміну (про що свідчили висока ВГ та її ста-
більність у часі), ніж у пацієнтів без ЛД (55,7 та 
35,9 %; р < 0,05), а також збільшення часу перебу-
вання в гіпоглікемії (22 і 6 % відповідно; р < 0,05).

Припинення ін’єкцій у ділянку ЛГ та регулярна 
ротація місць ін’єкцій сприяли відсутності (у 42 % 
дітей) або зменшенню площі ЛД (у 55 %), що змен-
шило ВГ, поліпшило час перебування в стані нор-
моглікемії, дало змогу адекватно титрувати дозу 
інсуліну і досягти цільового глікемічного контро-
лю у 37 % хворих.

Профілактику та своєчасну діагностику ЛД слід 
здійснювати постійно. Це передбачає проведення 
медичного огляду з пальпацією місць ін’єкцій мо -
тивованим та навченим персоналом (лікарями і 
медсестрами). Хворим зі стажем ЦД понад 6 міс 
слід виконувати УЗД місць введення інсуліну один 
раз на рік. 

Навчання пацієнтів техніці ін’єкцій у Школі 
самоконтролю (своєчасна зміна місць ін’єкцій, ви -
користання голок довжиною 4—5 мм, невелика 
кількість ін’єкцій однією голкою і утримання голки 
в шкірі після ін’єкції не більше 10 с) є запорукою 
профілактики ЛД.

Таблиця 3
Динаміка виявлення різних форм ліподистрофії у дітей, хворих на цукровий діабет 1 типу, на тлі дотримання 
техніки ін’єкцій, %

Пальпаторні зміни 
місць ін’єкцій

До навчання Через 6 міс
Зміни частоти форми ЛД  
за даними УЗД

До навчання Через 6 міс

ЛГ 58,1 25,2* Дифузна 
ЛГ з локальними змінами 
Змішана 
М’язова

56,1
23,2
15,2 
3,3

28,3* 
15,2*
12,1
5,2

Ліпоатрофії 2,2 2,2 УЗ-атрофія ПКж 2,2 2,2

Примітка. * Різниця статистично значуща (p < 0,05). 

Конфлікту інтересів немає. 
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Lipodystrophy in children with type 1 diabetes mellitus  
and variability of glycemia

S.О. Chumak
si «institute for children and adolescents health care of the nams of Ukraine», Kharkiv

Objective —  to optimize the prevention of complications of type 1 diabetes mellitus (DM 1) by diagnosing and 
preventing insulin induced lipodystrophy (LD) and studying the effects of injection technique on glycemic variability.

Materials and methods. The study included 235 patients with DM 1 aged 6—17 years (mean age 13.6 years) who were 
treated in the Department of Endocrinology of the Institute of Health Protection of Children and Adolescents NAMS of 
Ukraine. From them there were 125 (53.2 %) boys and 110 (46.8 %) girls. The mean DM 1 duration was 5.5 years (1 to 
12 years).  Patients were divided into two groups: the first consisted of 183 patients with LD (77.9 %), the second group 
included 52 children without LD (22.2 %). The groups were comparable in the compensation degree, DM duration and 
gender ratio. The LD was detected visually, by palpation, as well as according to the ultrasound examination (US) of the 
subcutaneous adipose tissue (SAT) of 385 insulin injection sites using the developed LD screening map. Blood circulation 
was investigated in the injured sites of SAT. In patients with LD and without it, the glycemic control parameters were 
calculated taking into account the coefficient of variability (CV) and time when glucose levels corresponded to the target 
range (time in range (TIR)). In case of detection of the pathologically altered SAT, a patient was introduced to the injection 
technique using short needles (4-5 mm) and indicated the places allowed for insulin injection. The clinical examinations 
and SAT ultrasound examinations were repeated in 6 months.

Results and discussion. After 6 months, the high glycemia variability was revealed in 70 % of patients with LD 
(CV = 59.5 vs 38.2 %) and lower TIR parameters (TIR = 35.9 vs 55.7 %). TIR values correlated with HbA1c, and 
variability (CV) levels with the incidence of hypoglycemia and TBR, which was higher in patients with LD. That is 59.3 % 
of patients with HbA1c to 8.5 % had this figure greater than 50 % (r = 0.017, p < 0.05). The analysis of ultrasonic data 
from 385 injection sites revealed LD in 78 % of pediatric patients. The presence of various LD forms, caused by violations 
of injection technique, has been confirmed.

Conclusions. With the help of ultrasound examinations of insulin injection sites, early diagnosis of the area of the lesion 
and the form of LD is possible, which additionally motivated 88 % of patients to follow the rules of insulin administration. It 
has been proven that timely diagnosis, training and implementation of the correct injection technique resulted in the leveling 
of the diffuse and mixed LD forms in the majority of patients (62 %). The most important risk factors for the development of 
insulin induced LD is a violation of injection techniques, namely: insufficient rotation of injection sites, injection of insulin 
into LD sites, small area of injection site, untimely change and excessive length of needles, namely the use of needles longer 
than 4—5 mm the number of injections with one needle and the content of the needle in the skin after the injection for more 
than 10 seconds. Lack of regular training at the School of Diabetes is a determining factor in the formation of low motivation 
to follow the rules of insulin administration. Thus, training in injection techniques is the basis of lipodystrophy prevention.

Keywords: diabetes mellitus, insulin, injections, subcutaneous tissue, lipodystrophy, ultrasound investigation.
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СУБКЛІНІЧНИЙ ГІПОТИРЕОЗ  
У ДИТЯЧОМУ ВІЦІ

Діагностика та причини  
субклінічного гіпотиреозу у дітей

Динамічні зміни функції щитоподібної залози 
відбуваються у новонародженої дитини, але кон-
центрацію ТТГ у сироватці крові > 5 мОД/л можна 
вважати аномальною на 2-му місяці життя при 
використанні сучасних аналізів третього поколін-
ня [111, 112]. Після цього рівень ТТГ у сироватці 
крові та тиреоїдного гормона продовжує поступово 
знижуватися до значень, характерніших для дорос-
лої людини. Оскільки концентрація FT4 у сироват-
ці крові дещо вища у молодих, слід використовува-
ти оптимально вікові референтні значення для 
аналізу, хоча вони не завжди доступні. Визначення 
вмісту СГ значно варіює в різних дослідженнях, 
причому деякі обмежують визначення незначно 
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підвищеним значенням, використовуючи сироват-
кову концентрацію ТТГ (наприклад, від 5 до 
10 мОД/л), пов’язуючи його з відповідними віку 
нормальними концентраціями TT4 або FT4, інші 
використовують менш суворі визначення без будь-
якої верхньої межі ТТГ.

Крім нормативних значень, немовлята та діти 
відрізняються від дорослих за причинами, а отже, 
за перебігом дисфункції щитоподібної залози, а 
також за наслідками. Унікальний для грудного та 
дитячого віку гормон щитоподібної залози має 
важливий (залежний від віку) вплив на розвиток 
мозку, особливо в перших 3 роки життя, тоді як 
вплив на лінійний ріст зберігається до закриття зон 
росту в підлітковому віці [113]. Щитоподібна зало-
за в грудному та дитячому віці також особливо 
сприйнятлива до впливу іонізувального випромі-
нювання [114, 115]. Очевидно, що рішення про те, 
чи слід лікувати дитину із СГ, залежатиме не лише 
від потенційних негативних наслідків, а і від імо-
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вірності погіршення СГ. Загалом у регіонах з до -
статнім забезпеченням йоду СГ у дітей молодшого 
віку частіше є ідіопатичним або пов’язаним із різ-
номанітними перинатальними та генетичними 
при  чинами, тоді як автоімунні захворювання щи -
топодібної залози частіше трапляються у дітей 
старшого віку та підлітків.

Перебіг субклінічного гіпотиреозу  
у дітей та підлітків

Загальна популяція

L. Lazar та співавт. [116] повідомили про незнач-
не підвищення рівня ТТГ у 121 052 дітей, яким 
проведено обстеження функції щитоподібної зало-
зи в одному із закладів охорони здоров’я в Ізраїлі. 
З 2,9 % дітей, у яких початкова концентрація ТТГ 
у сироватці крові становила 5,5—10,0 мОД/л, пов-
торне вимірювання в середньому через 2 міс ви -
я вило нормальний рівень ТТГ у 73,6 % і незначно 
аномальний — у 20,0 % з тенденцією до нормаліза-
ції у повторно перевірених протягом наступних 
5 років. Якщо початкова концентрація ТТГ у сиро-
ватці крові була > 10 мОД/л, то нормалізація в 
подальшому спостерігалася лише у 40 % пацієнтів. 
Із тих, у кого початкова концентрація ТТГ у сиро-
ватці крові становила 5,5—10,0 мОД/л, 8,5 % отри-
мували лікування, хоча причини терапії не було 
визначено. Вміст антитиреоїдних антитіл виміря ли 
лише у 20 % пацієнтів, додаткова клінічна інфор-
мації була відсутня. Прогностичними чинниками 
прогресування були початкова концентрація ТТГ 
у сироватці крові > 7,5 мОД/л та жіноча стать, але 
не вік пацієнтів.

«Персистентна гіпертиреотропінемія»  
та неавтоімунний («ідіопатичний») 
субклінічний гіпотиреоз

Останніми роками збільшилася частота вияв-
лення незначного підвищення концентрації ТТГ у 
сироватці крові при скринінгу новонароджених 
[117], що частково пояснюється підвищеною жорст-
кістю критеріїв діагностики вродженого гіпотирео-
зу [118, 119]. Виявлення збільшення вмісту  ТТГ 
більш поширене серед недоношених дітей [120], 
малих для гестаційного віку [121] та після заплід-
нення in vitro [122], а також серед дітей з трисомією 
21-ї хромосоми (синдром Дауна) [123]. У невели-
кій кількості випадків продемонстровано легку 
морфологічну аномалію розвитку щитоподібної 
залози [124] або генетичний дефект гормоногенезу 
щитоподібної залози. До останнього віднесено 
мутації в генах рецептора ТТГ [124—126], подвійну 
оксидазу 2 [127] і тиреоїдну пероксидазу [124]. 
Хоча багато таких випадків є транзиторними від-
хиленнями, у деяких з них СГ зберігається.

Дослідження виявило 16 випадків «транзитор-
ної гіпертиреотропінемії» серед 281 468 обстеже-
них новонароджених японських дітей, захворюва-

ність становила 1 випадок на 17 600 [128]. Тран-
зиторну гіпертиреотропінемію визначають як по -
чаткову концентрацію ТТГ у сироватці крові 
> 4 стандартних відхилень від нормальних  серед-
ніх значень (еквівалентно > 17 мОД/л, середнє 
значення — 7,4 мОД/л). Концентрація FT4 була 
нормальною в усіх досліджуваних дітей, у жодної 
дитини не було аномалії розвитку щитоподібної 
залози при візуалізації або гетерофільних антитіл, 
які могли б перешкодити аналізу на ТТГ. Через 
2—7 років спостереження концентрація ТТГ у 
сироватці крові нормалізувалася у 14 випадках, 
погіршилась — у 2, незважаючи на початкову нор-
малізацію протягом першого року життя. У 3 дітей 
розвинувся зоб. 

A.L. Daliva та співавт. [129] обстежили 14 амери-
канських немовлят із легким гіпотиреозом, вияв-
леним при скринінгу новонароджених. У 2 випад-
ках початкова концентрація Т4 на фільтрувально-
му папері була аномальною, підтверджувальна 
концентрація FТ4 або ТТ4 у сироватці крові 
13 немовлят була нормальною,   середній рівень 
ТТГ — 8,4 мОД/л (норма — < 4,6 мОД/л). Усі 
немовлята отримували лікування. Коли діти досяг-
ли приблизно трирічного віку, замісну терапію 
гормонами щитоподібної залози було припинено. 
При повторному обстеженні через 1—6 міс кон-
центрація ТТГ у сироватці крові нормалізувалася 
у 5 дітей і залишалася незначно аномальною 
(5—11 мОД/л) —у решти.   

Дослідження 56 дітей з «хибно позитивним» 
результатом скринінгу новонароджених виявило, 
що 50 % з них мали СГ у віці 16—44 міс [124]. 
У подальшому дослідженні 44 із цих дітей у серед-
ньому віці 5,3 року (діапазон  — 4,1—6,6) СГ збері-
гався у 19 (43,2 %) [130]. Діти, які в ранньому 
дитинстві перебували в стані еутиреозу, залишали-
ся еутиреоїдними при повторній оцінці, хоча се -
редня концентрація ТТГ була значно вищою, ніж у 
контрольній групі. У віці 8 років СГ зберігався у 
14 (31,8 %), у 13 з них був наявний морфологічний 
або генетичний дефект. В жодної дитини не розви-
нувся явний гіпотиреоз.

М. Wasniewska та співавт. [131] проспективно 
оцінили 92 пацієнтів (середній вік — (8,1 ± 3,0) ро ки) 
з ідіопатичним СГ (концентрація ТТГ у сироватці 
крові — 5—10 мОД/л у поєднанні з нормальною 
концентрацією T4/FT4, виявленою при рутинному 
скринінгу). Жоден з пацієнтів не мав в анамнезі 
опромінення щитоподібної залози або не приймав 
препарати, які впливають на функцію щитоподіб-
ної залози, не мав антитіл до щитоподібної залози 
або морфологічних аномалій щитоподібної залози 
ні при фізикальному обстеженні, ні за даними 
УЗД. Після 2-річного спостереження концентрація 
ТТГ у сироватці крові нормалізувалася у 38 (41 %) 
пацієнтів, залишалася слабко підвищеною — у 43 
(47 %) і зросла до > 10 мОД/л  — в 11 (12 %), у 2 
з них підвищення ТТГ супроводжувалося виявлен-
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ням АТПО та даними УЗД щитоподібної залози, 
які відповідали хронічному автоімунному тиреої-
диту (ХАІТ). 

Трисомія 21-ї хромосоми (синдром Дауна)

Субклінічний гіпотиреоз особливо часто трап-
ляється у дітей з трисомією 21-ї хромосоми (від 
25,3 до 60,0 % [123]). У немовлят та  дітей молод-
шого віку це, можливо, пояснюється погано зрозу-
мілим порушенням регуляції гіпоталамо-гіпофі-
зарно-тиреоїдної осі, яка має тенденцію до норма-
лізації у більшості пацієнтів. В одному з останніх 
досліджень 53 дитини із трисомією 21-ї хромосоми 
віком від 6 міс до 5 років СГ нормалізувався у 
> 70 % з них, з вищим рівнем ремісії у пацієнтів без 
зоба і тиреоїдних антитіл у сироватці крові [132]. 
У дітей старшого віку та дорослих існує підвище-
ний ризик виникнення ХАІТ (див. нижче).

Хронічний автоімунний тиреоїдит

У дітей старшого віку та підлітків найчастішою 
причиною виникнення СГ є ХАІТ — розлад, який 
частіше трапляється при певних генетичних синд-
ромах (трисомія 21-ї хромосоми і синдром Тернера) 
та у пацієнтів з іншими органоспецифічними авто-
імунними захворюваннями (особливо діабетом 
1 типу та целіакією) [133].

Субклінічний гіпотиреоз, спричинений ХАІТ, 
зазвичай вважають доброякісним і ремітуючим у 
дитинстві, але аналіз даних ускладнюється відмін-
ностями між дослідженнями за вибором пацієнтів, 
невеликою кількістю та відносно обмеженою трива-
лістю спостереження. Ми оцінили результати 7 спо-
стережних досліджень у різних етнічних групах, в 

яких кількість випробовуваних становила > 10, 
а подальше спостереження — ≥ 2 роки [134—140]. Із 
250 дітей, оцінених в середньому через 4,3 року, 
33,9 % стали еутироїдними, у 41,7 % СГ зберігався, 
у 24,4 % — гіпотиреоз погіршувався. Однак на 
результати сильно вплинуло визначення СГ. Таким 
чином, ми стратифікували дослідження відповідно 
до початкової середньої концентрації ТТГ у сиро-
ватці крові: ≤ 20 або ≤ 12 мОД/л (таблиця). 

Близько третини дітей стали еутиреоїдними 
незалежно від визначення СГ. Імовірно, гіпотиреоз 
погіршився у значно більшої частки пацієнтів, 
коли визначення було обмежене концентрацією 
ТТГ у сироватці крові < 12 мОД/л. Оскільки кон-
центрацію T4/FT4 не було зазначено в останніх 
дослідженнях, функція щитиподібної залози де -
яких з цих пацієнтів не вважалася б погіршеною 
під час досліджень при застосуванні вищого поро-
гового значення ТТГ. Прогресування до явного 
гіпотиреозу пов’язано в деяких, але не в усіх дос-
лід женнях, з початковою концентрацією ТТГ та 
наявністю зоба, в одному дослідженні — з наявніс-
тю целіакії [140]. Підвищений рівень АТТГ і АТПО 
при діагностиці та збільшення концентрації ТТГ і 
АТПО у сироватці крові під час подальшого спо-
стереження також були пов’язані зі збільшенням 
ризику прогресування у деяких дослідженнях, але 
не в усіх. 

Субклінічний гіпотиреоз після опромінення

Діти, особливо віком < 10 років, особливо 
схильні до розвитку як дисфункції щитоподібної 
залози, так і раку щитоподібної залози, після іоні-
зувального випромінювання, незалежно від того, 

Таблиця
Результати дослідження субклінічного гіпотиреозу внаслідок хронічного автоімунного тиреоїдиту у дитячому віці
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Результати#

↑ТТГ/ЯГ СГ Еутиреоз

Початковий вміст ТТГ ≤ 20 мОД/л
moore [134] r США 18 (7) 19,1 (5,2— 64,0) 0,6—5,0 5,8 (1,0—1,8) 1 (5,6) 10 (55,6) 7 (38,9)
Wang et al. [135] P Тайвань 15 >5…<20 >5 6,4 ± 3,9 4 (26,7) 3 (20) 8 (53,3)
gopalakrishnan et al. 
[136]

P Індія 32 10,95 (6,8—18,7) 0,25—5,00 >2 4 (12,5) 21 (65,6) 7 (21,9)

Fava et al. [137] r/P Італія 14 9,3 ± 3,7 <5,0 4,7 (2,8—12,4) 1 (7,1) 10 (71,4) 3 (21,4)
Проміжний підсумок 79 ≤ 20 4,7 10 (12,9) 44 (53,2) 25 (33,9)

Початковий вміст ТТГ ≤ 12 мОД/л
radetti et al. [138] Італія 55 8,8—10,0 <4,2—5,0 4,9 (0,1—32,6) 23 (41,8) 16 (29,1) 16 (29,1)
demirbilek et al. 
[139]

r/P Туреч-
чина

29 8,0 (6,2—11,6) НВ 3,4 (1,8—6,0) 11 (37,9) 9 (31) 9 (31)

radetti et al. [140] r Італія 87 8,8—10,0 <4,2—5,0 3 34 (39,1) 17 (19,5) 36 (41,4)
Проміжний підсумок 171 ≤ 12 3,8 68 (39,8) 42 (24,6) 61 (35,7)
Разом 250 4,3 78 (31,2) 86 (34,4) 86 (34,4)

Примітка. * Кількість пацієнтів, у дужках наведено кількість пролікованих; ЯГ — явний гіпотиреоз; r — ретроспективне; P —  проспектив-
не; НВ — не визначено; ** наведено  медіану з діапазоном або середнє арифметичне значення ± стандартне  відхилення;  # у дужках 
наведено відсоток.
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це терапевтичне опромінення (наприклад, для 
дитячого раку) [141, 142] або вплив довкілля 
(наприклад, після аварії на Чорнобильській АЕС) 
[114, 143]. З них найпоширеніший результат — СГ. 
В одному дослідженні з участю 142 хворих на рак, 
які отримували опромінення в дитинстві як части-
ну режиму кондиціонування перед трансплантацією 
кісткового мозку, СГ  розвинувся через 1—10 років 
у 39 (26,5 %) пацієнтів [115]. Субклінічний гіпо-
тиреоз значно частіше траплявся у тих, хто на 
момент опромінення був старше 9 років, ніж у тих, 
хто був старшим. Схожі результати отримали інші 
автори. Тривалий перебіг СГ після опромінення 
щитопо дібної залози невідомий, але, як повідомля-
ється, функція щитоподібної залози поліпшувала-
ся у частини пацієнтів, за якими тривалий час 
спостерігали.

Побічні ефекти субклінічного  
гіпотиреозу у дітей

Більшість дітей із СГ мають симптоми явного 
гіпотиреозу [144, 145].

Вплив субклінічного гіпотиреозу  
на нейропсихологічний розвиток

Хоча загальновизнано, що оптимальний рівень 
гормона щитоподібної залози є критичним для роз-
витку мозку в перших 3 роки життя,  бракує якіс-
них досліджень впливу СГ на нейророзвиток цих 
пацієнтів. Однак у кількох дослідженнях оціне но 
зв’язок між СГ та нейропсихологічним розвитком 
у дітей старшого віку. У III дослідженні Націо-
нального обстеження охорони здоров’я та харчу-
вання виявлено, що 30 (1,7 %) із 1327 дітей віком 
13—16 років мають СГ [5]. Когнітивна функція, 
оцінена за допомогою переглянутого широкого 
тесту досягнень та переглянутої шкали інтелекту 
Wechsler для дітей, у цих дітей із СГ не була пору-
шена порівняно з дітьми в стані еутиреозу. Вер-
бальні показники, показники ефективності та мас-
штабні показники IQ у дітей із СН були нормаль-
ними та подібними до таких контрольної групи [5]. 
На відміну від цього невелике дослідження пока-
зало, що 11 дітей із СГ погано виконували когні-
тивні тести на увагу порівняно з нормативними 
даними [146]. В іншому дослідженні, в якому було 
17 випадків та 17 контрольних груп, не виявлено 
значної різниці за загальними показниками інте-
лекту між двома групами, але діти із СГ мали низь-
кі результати тестів на увагу [147].

Вплив субклінічного гіпотиреозу на зріст

У трьох обсерваційних дослідженнях вивчено 
зв’язок між СГ та низьким зростом у дітей. 
У когортному дослідженні 88 дітей і підлітків із СГ 
у 19,3 % виявлено ідіопатичну низькорослість 
[126], хоча така висока поширеність могла бути 
зумовлена   упередженістю відбору. Перехресне дос-
лідження типу випадок—контроль з участю 36 ді -

тей із СГ та 36 здорових еутиреоїдних дітей, віді-
браних за віком, статтю, статевим дозріванням та 
соціально-економічним статусом, не встановило 
зв’язку між СГ та низьким зростом [144]. Крім 
того, не було суттєвої різниці за зростом між 
дітьми, в яких СГ зберігався, та  дітьми, у  яких СГ 
вирішився після періоду спостереження 2,0—
9,3 року. Не виявлено значних змін у зрості дітей з 
персистуючим СГ порівняно з тими, у яких функ-
ція щитоподібної залози нормалізувалася протя-
гом 2-річного періоду дослідження [131].

Вплив субклінічного гіпотиреозу  
на індекс маси тіла, метаболічні параметри  
та серцево-судинний ризик

Дослідження  зв’язку між ожирінням та СГ у 
дітей показали суперечливі результати. У когорт-
ному дослідженні 88 дітей та підлітків із СГ вияв-
лено, що 28,4 % з них мали надлишкову масу тіла 
або ожиріння, хоча висока поширеність може бути 
зумовлена   упередженістю відбору [126]. Велике 
дослідження (на рівні громади) також показало 
значно більшу поширеність СГ серед дітей з ожи-
рінням порівняно з дітьми, які не страждали на 
ожиріння (9,0 і 6,5 %) [148]. В іншому великому 
когортному дослідженні з участю 22 747 дітей та 
підлітків з діабетом 1 типу виявлено 1638 (7,2 %) 
випадків СГ. Ці діти мали значно вищий ІМТ по -
рівняно з еутиреоїдними дітьми [149]. На відміну 
від інших досліджень не вдалося підтвердити наяв-
ність зв’язку між СГ та ожирінням [131, 144]. 
Оскільки рівень ТТГ у дітей з ожирінням зазвичай 
знижується зі зменшенням маси тіла внаслідок 
зміни способу життя [150—152], а лікування лево-
тироксином у дітей з гіпотиреозом пов’язане з 
мінімальними змінами ІМТ [153], вважають, що 
помірно підвищений рівень ТТГ є наслідком ожи-
ріння, а не причиною [154].

Значно вищу концентрацію в сироватці крові 
загального холестерину та холестерину ліпопроте-
їнів низької густини виявлено у дітей із СГ порів-
няно з еутиреоїдними дітьми [150]. У великому 
когортному дослідженні з участю понад 12 тис. 
дітей та підлітків показано, що високий рівень ТТГ 
у сироватці крові пов’язаний як із систолічним, так 
і з діастолічним артеріальним тиском та збільшує 
ризик гіпертонії у дітей (ВШ — 1,72, 95 % ДІ — 
1,15—2,57), але не у підлітків [155]. У невеликому 
дослідженні типу випадок—контроль у 34 дітей та 
підлітків із СГ виявлено значне порушення діасто-
лічної та поздовжньої систолічної серцевої функції 
на ехокардіографії порівняно із 60 дітьми з ожирін-
ням та нормальним вмістом ТТГ [156].

Вплив субклінічного гіпотиреозу  
на здоров’я кісток

У дослідженні типу випадок—контроль з участю 
25 дітей та підлітків із СН і 25 здорових контроле-
рів, порівнянних за віком та співвідношенням ста-
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 тей, не виявлено різниці за мінеральною щільністю 
кісток та біохімічними маркерами метаболізму 
кісток між групами [157].

Ефективність лікування  
субклінічного гіпотиреозу у дітей

У кількох дослідженнях (переважно нерандомі-
зованих з невеликим обсягом вибірки) вивчали 
наслідки лікування СГ у дітей. Нерандомізоване 
дослідження з участю 39 дітей (24 допубертатного 
та 15 пубертатного віку), які мали низький зріст і 
СГ, виявило поліпшення швидкості росту при ліку-
ванні левотироксином протягом 1 року [158]. По -
ліп шення швидкості росту при застосуванні  заміс-
ної терапії левотироксином також спостерігали у 
дітей допубертатного періоду з діабетом 1 типу та 
СГ [159]. Нерандомізоване дослідження, в якому 
використовували лікування левотироксином у 
69 дітей із СГ (порівняно з нелікованими дітьми із 
СГ) протягом 2 років, не показало суттєвої різниці 
за ІМТ чи зростом [145].

У невеликому ретроспективному дослідженні 
типу випадок—контроль виявлено, що у 13 дітей із 
діабетом 1 типу та СГ значно збільшилась частота 
симптоматичної гіпоглікемії порівняно з 31 із 
контрольної групи, незважаючи на  однакові показ-
ники HbА1с та загальної потреби в інсуліні в обох 
групах [160]. Після замісної терапії левотирокси-
ном частота гіпоглікемічних епізодів у дітей із СГ 
була аналогічною такій у контрольній групі. 

При повторному аналізі зведених даних 3 РКД 
прийому дієтичних добавок йоду корекція дефіци-
ту йоду (пов’язана із СГ) у дітей сприяла поліп-
шенню кількох метаболічних параметрів, зокрема 
зниженню вмісту С-пептиду в сироватці крові, 
загального холестерину та холестерину ліпопроте-
їнів низької густини [161].

Невелике нетривале нерандомізоване дослід-
ження (11 дітей із СГ та 6—8 тиж тривалості дос-
лід ження) не показало ефекту від лікування лево-
тироксином на нейрокогнітивну функцію [146].

Висновки

• У загальній популяції СГ (концентрація ТТГ у 
сироватці крові 5,5—10 мОД/л) нормалізується 
у понад 70 % дітей та підлітків і зберігається у 
більшості інших пацієнтів протягом наступних 
5 років, але рідко погіршується.

• Неавтоімунний «ідіопатичний» СГ, виявлений   
при скринінгу новонароджених або пізніше в 
ди  тинстві, є гетерогенним розладом, який нор-
малізується у 58 % (36—88) пацієнтів або збері-
гається, але погіршується у близько 10 % після 
8 років подальшого спостереження.

• Субклінічний гіпотиреоз у 10 разів частіше 
трап ляється при синдромі Дауна, ніж у загаль-
ній популяції. У дітей молодшого віку та дітей з 
відсутністю автоантитіл щитоподібної залози 

існує понад 70 % шансів нормалізувати роботу 
щитоподібної залози. У дітей віком понад 
8 років та у підлітків СГ частіше виникає через 
ХАІТ.

• При СГ, який виник унаслідок ХАІТ, у дітей 
функція щитоподібної залози нормалізується 
у 34 % пацієнтів, залишається стабільною — у 
42 %, погіршується — у 24 % протягом 4 років 
спостереження, але спостерігаються значні 
ко  ливання в окремих пацієнтів. Ризик прогре-
сування значною мірою залежить від визна-
чення СГ.

• У пацієнтів з ожирінням концентрація ТТГ у 
сироватці крові від 5 до 7 мОД/л може бути 
наслідком, а не причиною ожиріння.

• Більшість дітей із СГ не мають симптомів та 
ознак явного гіпотиреозу.

• Не вистачає досліджень впливу СГ на нейро-
психологічний розвиток дітей віком до 3 років. 
У дітей старшого віку дані про зв’язок між СГ та 
порушенням нейропсихологічного розвитку 
суперечливі.

• Субклінічний гіпотиреоз у дітей не пов’язаний з 
несприятливим впливом на ріст або здоров’я 
кісток, але може асоціюватися з несприятливи-
ми серцево-судинними параметрами.

• Не вистачає якісних досліджень  ефективності 
лікування СГ у дітей.

Рекомендації

24. У немовлят віком понад 1 міс, у яких концент-
рація ТТГ у сироватці крові не нормалізува-
лась, терапія левотироксином рекомендована 
до 3 років, коли розвиток мозку вже не зале-
жить від гормонів щитоподібної залози. У цей 
час може бути проведена пробна терапія, щоб 
визначити, чи був гіпотиреоз тимчасовим або 
постійним. (2S)

25. Якщо підвищений рівень ТТГ зберігається, то 
рекомендується проводити візуалізацію щи -
топодібної залози, щоб визначити, чи існують 
структурні відхилення, а отже, ймовірно, СГ є 
постійним. Подальша оцінка для виявлення 
можливої   генетичної патології гормоногенезу 
щитоподібної залози необов’язкова. (1S)

26. У дітей із СГ віком понад 3 роки, в яких ав  то-
антитіла до щитоподібної залози спочатку від-
сутні, показаний регулярний контроль кон-
центрації ТТГ і АТПО у сироватці крові. Через 
низький ризик прогресування моніторинг 
мож  на проводити через 1 рік і рідше після 
цього, якщо не спостерігається погіршення 
стану. (2S)

27. Рекомендується проводити регулярний мо -
ніторинг функції щитоподібної залози у паці-
єнтів із трисомією 21-хромосоми. Детальніше 
ознайомитися з рекомендаціями  з цієї теми 
можна за посиланнями [162, 163]. (2S)
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28. Ризик прогресування до явного гіпотиреозу, 
ймовірно, збільшується у дітей із СГ унаслідок 
ХАІТ. Тому запропоновано у пацієнтів із під-
вищеною концентрацією АТПО та/або АТТГ 
контролювати рівень ТТГ (± АТПО) кожних 
12—6 міс. Питання щодо частішого моніторин-
гу слід розглянути у пацієнтів з початковою 
концентрацією ТТГ > 10 мОД/л, у яких при-
йнято рішення про лікування. (2W)

29. Рішення про те, лікувати чи ні, слід приймати 
після ретельного обговорення з батьками ри -
зиків і потенційних переваг лікування. Недо-
статньо доказів, щоб рекомендувати лікування 
у більшості дітей із СГ, у яких концентрація 
ТТГ у сироватці крові < 10 мОД/л та рівень 
TT4/ FT4  є нормальним. (2W)

30. Незважаючи на відсутність високоякісних 
дос ліджень причинно-наслідкових зв’язків СГ 
після опромінення щитоподібної залози в 
дитячому віці з раком щитоподібної залози 
доцільно лікувати осіб цієї групи пацієнтів. 
(2W)

Прикінцеві зауваження
Більшість рекомендацій, наведених у цих ке -

рівних настановах щодо ведення СГ під час вагіт-
ності відповідає рекомендаціям попередніх наста-
нов Американської тиреоїдної асоціації [6] та 
Ендокринного товариства [9] з тієї теми. Однак є 
кілька значних відмінностей з урахуванням остан-
ніх досягнень у цій галузі. Наприклад, наголошено 
на важливості етнічних відмінностей у референт-
них значеннях ТТГ та FТ4, специфічних для кож-
ного триместру вагітності, визнається до  цільність 
визначення АТТГ для встановлення автоімунної 
етіології СГ під час вагітності та рекомендується 
розглянути можливість замісної терапії левотирок-
сином при ІГ у матері на першому триместрі вагіт-
ності. Також наголошено на використанні ультра-
звуку як методу діагностики. Спо діваємося, що ці 
керівні настанови сприятимуть зміцненню доказо-
вої бази та зменшенню невідповідностей у клініч-
ній практиці шляхом визначення сучасних стан-
дартів надання допомоги при веденні СГ у вагітних 
та дітей.
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на рисунках мають бути чіткими і добре читатися при зменшенні 
зображення до розмірів журнальної колонки. Фотографії пацієнтів 
подаються з їхньої письмової згоди або в такому вигляді, щоб особу 
хворого неможливо було встановити. На зворотному боці фото-
картки наклеюють ярлик із зазначенням назви статті, підпису до 
рисунка, верху та низу зображення.

СТРУКТУРА основного тексту статті має відповідати загально-
прийнятій структурі для наукових статей. Так, статті, які містять 
результати експериментальних досліджень, зокрема дисертацій-
них, і розміщені під рубрикою «Оригінальні дослідження», склада-
ються з таких розділів: «Вступ», «Мета роботи», «Матеріали та 
методи», «Результати та обговорення», «Висновки». Ці публікації 
мають включати такі необхідні елементи: постановка проблеми у 
загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими або прак-
тичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в 
яких започатковано розв’язання цієї проблеми і на які спирається 

автор, виділення нерозв’язаних раніше частин загальної проблеми, 
котрим присвячується зазначена стаття; формулювання цілей 
статті; виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрун-
туванням отриманих наукових результатів; висновки з цього дос-
лід ження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямі.

РЕЗЮМЕ ДО СТАТТІ, в якій публікуються результати екс-
периментальних досліджень, повинно мати ту ж структуру, що й 
стаття, і містити такі ж рубрики: «Мета роботи», «Матеріали та 
методи», «Результати та обговорення», «Висновки». Обсяг резюме 
не менш як 1800 знаків, включаючи ключові слова.

Інші статті (клінічні спостереження, лекції, огляди, статті з 
історії медицини тощо) можуть оформлятися інакше.

Вимоги до оформлення повідомлення про клінічний випадок 
регулюються стандартом CARE (http://www.care statement.org), а 
до оформлення рандомізованих досліджень стандартом 
CONSORT (http://www.consort statement.org). Стандарти та ре -
комендації для всіх типів медичних досліджень і галузей медици-
ни можна знайти на сайті http://www.equator network.org.

Якщо стаття містить результати експериментальних досліджень, 
зазначте, чи відповідала методика їхнього проведення Гельсінській 
декларації 1975 р. та її перегляду 1983 р. Повідомте, чи узгоджують-
ся методи знеболювання та позбавлення життя тварин, якщо такі 
брали участь у ваших дослідженнях, з «Правилами виконання ро -
біт з використанням експериментальних тварин», затвердженими 
наказом МОЗ України.

СПИСКИ ЛІТЕРАТУРИ складають за алфавітом: спочатку 
праці українською та російською мовами (кирилицею), а потім 
іншими мовами (латиницею).

Посилання на статті із журналу оформлюють так: ініціали та 
прізвища авторів, повна назва статті, стандартно скорочена назва 
журналу або збірника, рік видання, том, номер, сторінки (перша і 
остання), на яких вміщено статтю. Посилання на монографію: ініціа-
ли та прізвища авторів, назва книжки, місце видання, рік видання, 
кількість сторінок. Посилання на першоджерела, опубліковані іно-
земними мовами, оформлюють аналогічно. УВАГА! У зв’язку з 
необхідністю створення англомовного сайту як однієї з вимог між-
народних наукометричних баз внесено зміни до оформлення списків 
літератури. Бібліо графічні посилання кирилицею необхідно дублю-
вати англійською мовою (назву брати з англійського резюме) і зазна-
чати мову написання статті в дужках (Ukrainian) або (Russian).

Якщо в першоджерелі немає резюме, слід зробити кваліфіко-
ваний переклад або транслітерацію назви латинськими літерами. 
З української мови прізвища автоматично можна транслітерувати 
згідно зі стандартом КМУ 2010 (паспортний), географічні назви 
згідно зі стандартом УКППТ 1996 (спрощений) за посиланнями 
https://www.slovnyk.ua/translit.php, https://pasport.org.ua/
vazhlivo/transliteratsiya.

Транслітерацію з російської мови можна зробити за посиланням 
http://ru.translit.net/?account=bsi. Наприкінці потрібно вказувати 
унікальний цифровий ідентифікатор статті DOI, якщо такий є. 
Перевірити наявність у статті ідентифікатора DOI можна на сайтах 
http://search.crossref.org чи http://www.citethisforme.com. Для отри-
мання інформації щодо DOI потрібно ввести в пошуковий рядок 
назву статті англійською мовою. Автори можуть вказувати свій ID 
ORCID (Open Researcher and Contributor ID).

УСІ СТАТТІ, надіслані для публікації у розділах журналу 
«Оригінальні дослідження», «Лекції», «Огляди» та «Клінічний 
випадок», підлягають рецензуванню. Решта — оцінюється голов ним 
редактором чи членами редколегії. Для всіх статей визначається 
рівень унікальності авторського тексту за допомогою програмного 
забезпечення, що визначає рівень унікальності статті (Unicheck: 
https://unicheck.com). Редакція залишає за собою право змінювати 
стиль оформлення статті. За необхідності стаття може бути поверне-
на авторам для доопрацювання та відповідей на запитання.

Коректуру авторам не висилають, всю додрукарську підготовку 
редакція проводить за авторським оригіналом. Відхилені рукописи 
авторам не повертають.

Не приймають до друку вже опубліковані статті або надіслані в 
інші видання.

Рукописи надсилати на адресу:
03179, м. Київ, вул. Академіка Єфремова, 19-А, оф. 3 

Email: vitapol3@gmail.com
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Лі цен зій ні умови ви ко рис тан ня на у ко вої стат ті  
в «Українському журналі дитячої ендокринології»
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(ПІБ ав то ра, спі вав то рів)

на дає Лі цен зі а ту, ви дав цю «Українського журналу дитячої ендокринології» ПП «ІНПОЛ ЛТМ», бе з  оп-
лат но не вик люч ні лі цен зійні права на ви ко рис тан ня на у ко вої стат ті 
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(наз ва стат ті)

згід но з нор ма ми чинного за ко но дав ства Ук ра ї ни.
Лі цен зі ар га ран тує, що во ло діє вик люч ни ми ав тор ськи ми пра ва ми на на да ну Лі цен зі а ту на у ко ву стат тю, 
і пе ре дає йо му та кі пра ва на її оприлюднення та використання:

1) на опуб лі ку вання стат ті в «Українському журналі дитячої ендокринології»;
2) на роз мі щен ня на у ко вої стат ті пов ніс тю або час тко во в ме ре жі Ін тер нет на сай ті жур на лу;
3) на адап тацію та пе рек ла д стат ті згід но з ре дак цій ни ми ви мо га ми;
4) на перевірку тексту рукопису на плагіат;
5) на ви ко рис тан ня ме та да них стат ті (наз ва, ПІБ ав то рів, ан о та ції, біб лі ог ра фіч ні ма те рі а ли)  

шляхом оброб лення і сис те ма ти за ції, оприлюднення;
6) на внесен ня до різ но ма ніт них по шу ко вих сис те м, на у ко мет рич них ба з, зокрема між на род них;
7) на пе редачу, збе рі ган ня й оп ра цю ван ня пер со наль них да них без об ме жен ня стро ку від по від но  

до За ко ну Ук ра ї ни «Про за хист пер со наль них да них» від 01.06.2010 р.

Лі цен зі ар (автор)
 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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