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Минуло 100 років від дня створення Інституту 
охорони здоров’я дітей та підлітків НАМН 

України. Він був організований у 1922 р. у 
м. Харкові як перший український державний 
науково-дослідний інститут (НДІ) охорони мате-
ринства і дитинства, у 1965 році — реорганізова-
ний у Харківський НДІ охорони здоров’я дітей та 
підлітків імені Н.К. Крупської, у 2000 р. — уві-
йшов до складу Національної академії медичних 
наук України. 

У різні роки, залежно від потреб часу, змінюва-
лися структура та назва інституту, оскільки завжди 
визначали пріоритетні напрями досліджень, метою 
яких була розробка науково обґрунтованих заходів 
для зміцнення здоров’я дітей та матерів. З 1965 р. 
після реорганізації інститут стає провідною уста-
новою в країні з проблем охорони здоров’я дітей 
шкільного віку та підлітків.

Історія розвитку відділення 
ендокринної патології та статевого 

дозрівання: напрями наукових 
досліджень, підготовка кадрів, 

перспективи

С.І. Турчина 

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

Стаття надійшла до редакції 18 жовтня 2022 р.

Турчина Світлана Ігорівна, д. мед. н., ст. наук. співр. 
https://orcid.org/0000-0002-0744-1242. e-mail: svetlanaturchina00@gmail.com  

61153, м. Харків, просп. Ювілейний, 52-А. Е-mail: tpkosten7@gmail.com

© 2022 Автор. Опубліковано на умовах ліцензії CC By-nd 4.0

УДК 616.43:614.212](09)

Нині інститут — це потужна наукова установа із 
сучасною клінічною базою, яка успішно вирішує 
питання профілактики неінфекційних хвороб 
ді тей шкільного віку і підлітків, визначає законо-
мірності фізичного, статевого та психічного роз-
вит ку дитини у сучасному соціумі, розробляє 
ефек тивні технології діагностики і лікування най-
поширеніших у шкільному віці захворювань, 
реабіліта ції та оздоровлення дітей і підлітків.

Функціональний стан окремих ендокринних 
залоз та певні ендокринні захворювання приверта-
ли увагу науковців інституту з перших років його 
існування. Створення в 1965 р. відділення ендо-
кринології у складі НДІ охорони здоров’я дітей та 
підлітків імені Н.К. Крупської було зумовлене 
нагальними потребами того часу через збільшення 
випадків ендокринних захворювань, необхідністю 
розробки методів їхньої діагностики та лікування 

До 100-ліття Державної установи  
«Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків 

НАМН України»

doi: http://doi.org/10.30978/uJPe2022-3-4-6
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С.І. Турчина

з урахуванням стрімкого розвитку молодої ендо-
кринологічної науки.

Організувати відділення було доручено Л.Я. Сту-
лій — енергійному науковому співробітнику, тала-
новитому організатору та ентузіасту своєї справи, 
на той час кандидату медичних наук і старшому 
науковому співробітнику відділу внутрішньої па -
тології. Під її керівництвом у створеному відділен-
ні ендокринології працювали 5 наукових співро-
бітників: старші наукові співробітники Н.В. Дуден-
ко та Т.Г. Курбанов, молодші наукові співробітники 
Л.С. Посипай, О.М. Шунаєва та О.О. Рожнов.

Спочатку відділення функціонувало на базі 23-ї 
дитячої клінічної лікарні м. Харкова та мало 25, 
згодом — 30 ліжок. За рік лікування та обстеження 
проходили 450—500 хворих із цукровим діабетом 
(ЦД), захворюваннями щитоподібної залози та 
іншими ендокринопатіями, переважно у тяжкому 
стані, що потребувало невідкладної допомоги. 

У базовому відділенні 23-ї дитячої лікарні впро-
ваджували нові методи лікування патології росту 
малими дозами «Нероболу», застосовували бігуа-
ніди («Адебіт», «Сілумін-ретард», «Діботин») для 
лікування різних форм цукрового діабету (ЦД) та 
ожиріння. Для практичної медицини розроблені 
методичні рекомендації щодо диференційної діа-
гностики гіперглікемії та гіпоглікемії, створено 
методичний лист щодо лікування затримки росту 
у дітей. Визначення нових ланок патогенезу пато-
логії росту дало змогу розробити нові методи 
їхнього лікування (Л.Я. Сту лій, Т.Г. Курбанов), які 
було застосовано Т.Г. Кур бановим у роботі для здо-
буття наукового ступеня доктора наук «Клини-
ческая и патогенетическая характеристика неко-
торых форм нарушения роста у детей и подрост-
ков» (1972).

У перші роки існування наукова тематика відді-
лення була присвячена вивченню частоти і харак-
теру ендокринних захворювань у дітей м. Харкова, 

поширеності ендокринопатій в учнів профтехучи-
лищ, дослідженню стану найважливіших систем і 
органів при патології росту та розвитку. 

До свого 50-річчя інститут став центром коорди-
нації наукових досліджень і підготовки наукових 
кадрів за проблемою «фізіологія розвитку і пато-
логії підлітків», підвищення кваліфікації лікарів. 
Визнанням діяльності НДІ охорони здоров’я дітей 
і підлітків імені Н.К. Крупської стало рішення про 
побудову нового лікувально-діагностичного комп-
лексу інституту у новому житловому масиві міс-
та — Салтівці з виділенням відповідних коштів.

Після отримання інститутом у 1974 р. власної 
клінічної бази у новій будівлі з’явилась можливість 
розширити відділення до 60 ліжок, що дало змогу 
здійснювати на базі відділення планові обстеження 
хворих з будь-якою ендокринною патологією, не 
лише дітей з явними ознаками ендокринопатій, а й 
осіб з доклінічними нозологічними станами, паці-
єнтів із груп ризику, проводити катамнестичне 
спостереження за хворими. 

У 1970-х роках отримали подальший розвиток 
наукові дослідження, визначені при реорганізації 
інституту: пошук найефективніших форм і методів 
організації лікувально-профілактичної допомоги 
школярам та підліткам, удосконалення профілак-
тики, діагностики і лікування найпоширеніших у 
підлітковому віці внутрішніх хвороб, порушень 
статевого дозрівання та розладів менструальної 
функції, ранніх форм ЦД, ожиріння і тиреопатій.

Науковцям інституту належить пріоритет у 
вивченні проблеми ЦД у дітей і підлітків. Об -
ґрунтовано необхідність активного спостереження 
дітей з обтяженою за ЦД спадковістю та раннього 
виявлення латентних форм цукрового діабету у 
дітей і підлітків. Розроблені та впроваджені в прак-
тику методики обстеження дітей з груп ризику 
щодо розвитку діабету — визначення синальбумі-
ну, інсулінової активності крові, чутливості до 

Л.Я. Стулій — перша завідувачка  
відділення ендокринології

Розбір клінічного випадку проводить завідувачка відділення Л.Я. Стулій. 
Зліва направо: В.О. Зайцев, Л.С. Посипай, Н.В. Дуденко, О.О. Рожнов
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інсуліну та рівня вільних жирних кислот. Саме тоді 
закладено основи головного напряму наукових 
досліджень відділення — вивчення патогенезу ЦД 
та його ускладнень, розробка методів їхньої ран-
ньої діагностики і лікування у дітей та підлітків. 
Цій проблемі були присвячені захищені на базі 
відділення дисертаційні роботи: докторська ди сер-
тація Л.Я. Стулій «Состояние здоровья детей и 
подростков с отягощенной по сахарному диабету 
наследственностью» (1979), кандидатські дисерта-
ційні роботи О.Н. Шунаєвої «Тесты толерантности 
к глюкозе, инсулиночувствительности и инсулино-
вой активности крови у детей и подростков с отя-
гощенной по сахарному диабету наследственнос-
тью» (1972), О.О. Рожнова «Соматотропный гор-
мон в различные периоды эволюции сахарного 
диабета у детей и подростков» (1975), Н.В. Фі  лі-
пової «Состояние сердечно-сосудистой системы на 
этапах эволюции сахарного диабета» (1981), 
Н.І. Бі  лозьорової «Иммунологическая характерис-
тика сахарного диабета у детей и подростков» 
(1983), О.П. Крищенко «Состояние микроцирку-
ляции, реологических свойств крови, методы кор-
рекции их нарушений при сахарном диабете у 
детей и подростков» (1986). 

Подальші наукові дослідження під керівництвом 
Н.В. Філіпової, яка очолювала відділення у 1991—
2010 рр., дали змогу розширити уявлення про 
патогенез порушень мікроциркуляції, формування 
діабетичної ангіопатії, нефропатії та інших діа-
бетичних ускладнень у дітей і підлітків, розробити 
технологію прогнозування цієї патології.

На підставі багаторічних досліджень перебігу 
ЦД 1 типу в дитячому віці та механізмів формуван-
ня його ускладнень створено першу комп’ютерну 
програму динамічного спостереження за перебігом 
ЦД 1 типу (Л.Я. Стулій, Н.В. Філіпова, Л.Д. Нікі-

тіна, О.А. Будрейко). Розроблено і впроваджено 
метод лікування діабетичних ангіопатій шляхом 
застосування електромагнітних хвиль міліметро-
вого діапазону (С.О. Чумак, 1997). Захистили кан-
дидатські дисертаційні роботи Л.Д. Нікітіна («По -
ловое развитие подростков, больных сахарным 
диабетом», 1992), С.О. Чумак («Диагностика и 
лечение диабетических ангиопатий у детей и под-
ростков, больных сахарным диабетом 1 типа», 
1995), О.А. Будрейко («Диагностика ранних ста-
дий диабетической нефропатии у детей и подрост-
ков, больных сахарным диабетом», 1999).

Протягом 2002—2007  рр. проводили досліджен-
ня поєднання ЦД і тиреоїдної патології, що дало 
змогу вперше встановити значне поширення тире-
оїдної патології серед хворих на ЦД, розробити 
алгоритм діагностики та лікування тиреопатій у 
хворих на ЦД 1 типу. В докторській дисертаційній 
роботі О.А. Будрейко «Цукровий діабет 1 типу у 
дітей і підлітків: особливості перебігу та можли-
вості оптимізації терапії» (2011) на підставі ре -
зультатів комплексного клініко-гормонально-іму-
нологічного дослідження узагальнено особливості 
перебігу ЦД у дітей та підлітків і запропоновано 
способи вдосконалення його лікування.

Із 2010 до 2019 р. відділення ендокринології очо-
лювала О.А. Будрейко, яка з 2015 р. виконувала 
також обов’язки заступника директора з наукової 
роботи інституту. У 2017 р. її залучено в групу екс-
пертів МОЗ України з питань «Ендокриноло гія, 
дитяча ендокринологія». О.А. Будрейко брала 
участь у розробці протоколів надання медичної 
допомоги дітям, хворим на ЦД 1 типу. Вона була 
головним редактором «Українського жур налу дитя-
чої ендокринології». Під керівництвом О.А. Буд-
рей ко виконана кандидатська дисертація О.В. Мо -
ро зова (2018), присвячена впливу фізичних наван-

Колектив співробітників відділення ендокринології у приміщенні 
нової клінічної бази. Зліва направо: 1-й ряд — К.Г. Вознесенська, 
В.Т. Домано ва, Л.Я. Стулій, Н.В. Філіпова, Л.А. Землянська;  
2-й ряд — В.М. Кудряв це ва, М.Ф. Кеторага, Л.І. Костенко, В.М. Вайс
коп, Л.М. Шевчук, В.О. Рудич, Н.Г. Ісаєва, В.А. Сидоренко, О.С. Овсій 

Н.В. Філіпова, к. мед. н., очолювала  
відділення у 1991—2010 рр. 
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тажень на перебіг ЦД 1 типу у дітей та підлітків, 
визначено їхню роль у реабілітації хворих на ЦД 1 
типу. Напрям наукових досліджень, спрямованих 
на вдосконалення технології лікування і реабіліта-
ції дітей та підлітків з ЦД 1 типу, досі актуальний, 
що спричинено значним збільшенням кількості 
хворих дитячого віку останніми роками, тяжким 
перебігом захворювання, недостатньою ефективніс-
тю лікування та відсутністю системи позагоспіталь-
ної реабілітації хворих дитячого віку. У сучасній 
системі медичного нагляду за хворими на ЦД 1 ти  пу 
дитячого віку недостатньо використано потенційні 
можливості реабілітаційних заходів різного рівня 
(медичних, фізичних, психологічних), що обмежує 
можливості ефективного лікування та повноцінної 
адаптації в дорослому житті. Значною мірою це 
зумовлено недосконалістю системи впровадження 
наукових розробок у практичну лікарську діяль-
ність як у діабетології, так і в медичній галузі в 
цілому. Саме тому було важливо розробити модель 
ефективного трансферу результатів наукових дослі-
джень у реальну клінічну прак тику, що сприяє під-
вищенню компетенцій фахівців щодо використання 
об’єктів інтелектуальної власності у професійній 
діяльності (С.О. Чу  мак, М.Л. Водо лажський, 
Т.П. Си доренко, Т.В. Фоміна). На підставі динаміч-
ного спостереження пацієнтів в умовах стаціонару, 
санаторію та поліклініки створено технологію 
комплексної реабілітації дітей і підлітків, хворих на 
ЦД 1 типу, на різних етапах надання медичної допо-
моги, яка передбачає не лише медикаментозне ліку-
вання, а й надання психологічної допомоги, спря-
мованої на підтримку та збережен ня здоров’я дітей 
і підлітків із ЦД 1 типу (С.О. Чумак, Л.Д. Нікітіна, 
С.І. Турчина, О.А. Кирилова, С.М. Ци  люрик, 
Е.А. Михайлова, Д.О. Мітельов).

Особливе місце в процесі лікування та реабілі-
тації хворих на ЦД 1 типу посідає самоконтроль. 

Протягом 20 років у відділенні ендокринології 
проводиться навчання основам самоконтролю хво-
рих на ЦД. Останніх 11 років на базі ендокриноло-
гічного відділення працює Науково-методичний 
центр «Школа самоконтролю цукрового діабету у 
дітей», створений у 2013 р. відповідно до реалізації 
Державної цільової програми «Цукровий діабет на 
2010—2013 роки», затвердженої постановою Кабі-
нету Міністрів України від 19 серпня 2009 р. № 87, 
а саме пункту 6 завдань і заходів «Удосконалення 
системи медичної, соціальної, психологічної та 
санаторно-курортної реабілітації хворих на цукро-
вий діабет». Створення Центру відбувалось під 
патронатом головного позаштатного спеціаліста 
МОЗ України зі спеціальності «дитяча ендокрино-
логія» д. мед. н. Н.Б. Зелінської та безпосереднім 
керівництвом д. мед. н. О.А. Будрейко за активної 
участі співробітників відділення С.О. Чумак, 
Л.Д. Нікітіної, Г.В. Косовцової.

Метою діяльності Центру є вдосконалення спе-
ціалізованої медичної допомоги дітям, хворим на 
ЦД, профілактика розвитку гострих та хронічних 
ускладнень хвороби, поліпшення якості життя 
хворих та їхніх родин завдяки регулярному нав-
чанню дітей та їхніх батьків (опікунів) правилам 
самоконтролю діабету, навчання медичних праців-
ників щодо питань самоконтролю хворих на ЦД. 
У своїй діяльності Центр керується міжнародними 
настановами з клінічної практики щодо надання 
допомоги дітям та підліткам, хворим на ЦД (ISPAD, 
ADA), законодавством України, нормативними 
актами МОЗ і НАМН України.

До навчально-методичної роботи Центру залу-
чено наукових співробітників відділення ендо-
кринної патології та статевого дозрівання, які про-
водять заняття з питань самоконтролю з хворими 
на ЦД 1 типу, їхніми батьками і медичними праців-
никами як на базі відділення, так і за його межами. 

О.А. Будрейко, д. мед. н., очолювала 
відділення у 2010—2019 рр.

Доповідь завідувачки відділення ендокринології О.А. Будрейко на 
науковопрактичному семінарі «Школи самоконтролю цукрового діа
бету у дітей як розвиток концепції терапевтичного навчання хворих 
на хронічну патологію». 25.12.2013 р.
У президії: головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціаль
ності «дитяча ендокринологія» Н.Б. Зелінська 
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Центр підтримує зв’язок з клінічними та науко-
вими підрозділами для надання висококваліфіко-
ваної мультидисциплінарної допомоги дітям та 
підліткам, хворим на ЦД, яка передбачає проведен-
ня етапної реабілітації в умовах багатопрофільної 
клініки Інституту охорони здоров’я дітей та під-
літків НАМН України, а також співпрацює з керів-
ництвом Департаменту охорони здоров’я м. Харко-
ва та Харківської області з питань удосконалення 
спеціалізованої медичної допомоги дітям, хворим 
на ЦД, впровадження стандартів і клінічних наста-
нов щодо самоконтролю ЦД у практичну діяль-
ність медичних закладів різного рівня та створення 
на їхній базі шкіл самоконтролю. 

Основні принципи самоконтролю в доступній 
формі викладено в навчальних посібниках «Ариф-
метика діабетика або арифметика здоров’я» та 
«П’ять навиків для життя з діабетом» (С.О. Чу -
мак). Останній посібник визнано кращім виданням 
2020 року у номінації «науковий посібник» та від-
значено дипломом лауреата ІІ ступеня Національ-
ної академії наук вищої освіти України.

Не менш важливим напрямом наукових дослід-
жень протягом багатьох років є розробки, спрямова-
ні на профілактику та ефективне лікування ожирін-
ня у дитячому і підлітковому віці, поширеність якого 
постійно зростає серед дитячого населення у світі. 

Від самого початку існування відділення проб-
лемі ожиріння у дітей було присвячено багато 
наукових досліджень. Доведено роль надлишкової 
маси тіла як чинника ризику переддіабетичних 
станів у дітей (Л.Я. Стулій, 1971—1978), захищено 
докторську дисертацію Н.В. Дуденко на тему 
«Ожи рение у детей и подростков (клинико-мета-
болические аспекты)» (1977). Розроблено методи 
комплексного лікування ожиріння у дітей із вико-
ристанням лікувальної фізкультури (кандидатська 
дисертаційна робота Л.К. Пархоменко). 

У 1998—2006 рр. під керівництвом проф. 
О.І. Пле хової проведено комплексне дослідження 
чинників ризику розвитку та прогресування гіпо-
таламічного синдрому у хлопчиків пубертатного 
періоду, проаналізовано особливості нейро-гормо-
нального статусу хворих на етапах статевого роз-
витку, визначено роль лептину і мелатоніну, виді-
лено генетичні маркери формування та особливос-
тей перебігу гіпоталамічного синдрому у цього 
контингенту хворих. Уперше описано метаболічні 
порушення, характерні для метаболічного синдро-
му. За результатами цих досліджень захищено 
докторську дисертаційну роботу О.О. Хижняк 
«Клі ніко-патогенетичні особливості перебігу гіпо-
таламічного синдрому пубертатного періоду у під-
літків чоловічої статі» (2005).

Під час виконання науково-дослідних робіт під 
керівництвом О.А. Будрейко (2008—2016) визна-
чено чинники формування інсулінорезистентності 
та порушень вуглеводного обміну на тлі ожиріння 
у дітей і підлітків. Установлено тісний зв’язок між 

патологічними змінами біохімічних, гормональних 
та імунологічних показників та інсулінорезистент-
ністю, наявність якої спричиняла формування уск-
ладненого перебігу ожиріння зі збільшенням час-
тоти цереброваскулярних порушень, психопатоло-
гії, артеріальної гіпертензії, мікроциркуляторних 
розладів, патології гепатобіліарної та серцево-су -
динної системи. Вперше у дітей і підлітків з ожи-
рінням виявлено наявність імунологічної не  дос-
татності з ознаками порушень кількох ланок захис-
ту (Т-клітинний дефіцит, дисбаланс фагоцитозу, 
підвищення апоптозу), а також цитокіновий дис-
баланс зі збільшенням концентрації інтерлейкі-
нів-2 та 6, VEGF, лептину, hsCRP і зниженням вміс-
ту інтерлейкіну-4 і адипонектину, що свідчить про 
наявність певного дисбалансу цитокінів Th1/Th2 та 
може спричинити формування у хворих дітей уск-
ладнень, пов’язаних з надлишковою ма  сою тіла 
(Н.В. Шляхова). Доведено, що серед дітей препу-
бертатного віку з ожирінням збільшується схиль-
ність до формування тиреоїдної патології та дис-
функції щитоподібної залози (О.В. Шушляпіна, 
2019). Це тісно пов’язане з інсулінорезистентністю 
та низькоінтенсивним запаленням. Тому надання 
медичної допомоги дітям і підліткам з ожирінням 
здійснюється на підставі комплексного підходу з 
використанням сучасних методів лікування та 
залученням мультидисциплінарної команди. 

Особливе місце серед наукових досліджень, які 
виконуються в інституті, посідають роботи, при-
свячені становленню репродуктивної системи у 
дітей шкільного віку, впливу статевого дозрівання 
на формування та прогресування ендокринопатій, 
визначенню особливостей перебігу пубертату у 
хворих з ендокринною патологією і ролі епіфізар-
ного гормона мелатоніну в механізмах формування 
та прогресування соматичної і психічної патології 
у підлітковому віці.

Головним ідеологом цього наукового напряму 
була д. мед. н., проф. О.І. Плехова, яка протягом 
30 років виконувала обов’язки заступника ди  рек-
тора з наукової роботи Інституту охорони здоров’я 
дітей та підлітків НАМН України (1986—2015).

Починаючи з 1980-х років, проводили дослід-
ження, присвячені вирішенню актуальної пробле-
ми порушень чоловічої статевої системи у дитячо-
му і підлітковому віці. Визначено фактичну поши-
реність розладів статевого дозрівання серед хлоп-
чиків, вивчено роль чинників довкілля і спадкових 
чинників їхнього формування, з’ясовано провідні 
механізми формування та несприятливого перебігу 
затримки статевого розвитку у хлопчиків, розроб-
лено і широко впроваджено в практику новітні 
технології щодо прогнозу її перебігу та ефектив-
ності лікування. За цим напрямом виконано ди -
сертаційні роботи Л.П. Левчук («Клинико-имму-
нологическая характеристика мальчиков-подрост-
ков с задержкой полового развития», 1991), 
О.О. Хиж  няк («Особливостi нейрогормонального 
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статусу хлопцiв, постраждалих внаслідок аварiї на 
Чорнобильськiй АЕС, на етапах статевого до  зрi-
вання», 1996), С.І. Турчиної («Об участии мелато-
нина в половом созревании и формировании его 
задержки у мальчиков-подростков», 1999), Г.В. Ко -
совцової («Затримка статевого розвитку у хлопців-
підлітків та підходи до їх реабілітації», 2002), 
Т.П. Костенко («Фізичний і статевий розвиток 
хлопчиків, народжених від батьків-ліквідаторів 
аварії на Чорнобильській АЕС», 2006), захищено 
докторську дисертаційну роботу Н.В. Багацькою 
(«Генетичні фактори у виникненні порушень ста-
тевого розвитку у хлопців-підлітків», 2004).

Багаторічний досвід дослідження затримки ста-
тевого розвитку у хлопчиків засвідчив, що її сут-
ність полягає в порушеннях моноаміноергічного 
контролю і продукції мелатоніну, змінах функціо-
нального стану гіпоталамо-гіпофізарно-гонадної, 
тиреоїдної та імунної систем. Доведено, що затрим-
ка статевого розвитку у хлопчиків є багатофактор-
ним захворюванням, що слід ураховувати під час 
профілактики та лікування. Дитячими ендокрино-
логами відділення апробовані та запропоновані до 
впровадження реабілітаційні комплекси з вико -
ристанням негормональних методів (загальности-
мулювальна медикаментозна терапія, фізіотерапія, 
рефлексотерапія, фототерапія, психологічна корек-
ція) у хлопчиків із затримкою статевого розвитку. 
Зазначені технології захищено патентами України 
та мають високу ефективність, що дає змогу зберег-
ти репродуктивний потенціал хлопчиків. За ре -
зультатами досліджень видано монографію «За -
держ ка полового развития у мальчиков» за ред. 
проф. О.І. Плехової (2000).

У межах Програми «Здоров’я нації» отримано 
епідеміологічні дані про сучасні особливості пубер-
тату у хлопчиків, що стало підґрунтям для розроб-
ки вікових нормативів статевого розвитку та ство-
рення відповідних центильних таблиць. За мате-

ріалами цієї роботи захищено кандидатську ди -
сертацію О.В. Вародовою («Статеве дозрівання 
хлопців сільської місцевості, фактори ризику його 
порушення», 2010), а на підставі отриманих ре -
зультатів розроблено методичні рекомендації для 
практичної медицини.

Вивчення репродуктивного здоров’я хлопчиків 
триває, оскільки причини чоловічого безпліддя 
формуються в дитячому та підлітковому віці. 
Порушення статевого дозрівання, які супроводжу-
ються станом гіпоандрогенії, негативно впливають 
на фізичний розвиток підлітків, їхню психологічну 
адаптацію, супроводжуються формуванням комор-
бідної патології. Виконання науково-дослідних 
робіт (2017—2022) дало змогу визначити провідні 
механізми і розробити прогноз несприятливого 
перебігу гіпоандрогенії із формуванням коморбід-
ної патології серцево-судинної та гепатобіліарної 
систем в осіб чоловічої статі в пубертатному віці. 
Обґрунтовано індивідуальний підхід до обстежен-
ня та лікування хлопчиків із гіпоандрогенією, роз-
роблено технологію їхнього лікування, спрямовану 
на збереження репродуктивного потенціалу і сома-
тичного здоров’я, поліпшення адаптації підлітків у 
сучасному соціумі.

Протягом 2007—2016 рр. під керівництвом проф. 
О.І. Плехової у відділенні проводили наукові 
дослідження дифузного нетоксичного зоба (ДНЗ) 
як найпоширенішої тиреопатії у дітей та підлітків. 
Під час виконання докторської дисертаційної 
роботи на тему «Імуно-гормональні механізми та 
фактори ризику несприятливого перебігу дифуз-
ного нетоксичного зоба у пубертатному періоді» 
(2016) С.І. Турчиною отримано нові дані про вплив 
статевого дозрівання на частоту ДНЗ. Вивчено 
трансформацію дифузного зоба під час пубертату. 
З’ясовано особливості формування затримки ста-
тевого розвитку у хворих на ДНЗ і розроблено 
нову концепцію щодо диференційованого підходу 
до обстеження і лікування хворих на ДНЗ, яка 
ґрунтується на визначенні індивідуального про-
гнозу перебігу захворювання. Науково обґрунтова-
но необхідність проведення профілактичних захо-
дів, зокрема йодопрофілактики, корекції дисбалан-
су вітамінів та мікроелементів, санації психічної і 
соматичної патології, доцільність активного вияв-
лення тиреопатій під час профілактичних оглядів 
школярів та динамічного моніторингу стану їхньо-
го здоров’я і сомато-статевого розвитку, за потре-
би — проведення персоніфікованого обстеження та 
лікування, яке ґрунтується на індивідуальному 
прогнозі перебігу ДНЗ.

Науковий напрям щодо впливу ендокринопатій, 
а саме ЦД 1 типу, на сомато-статевий розвиток про-
довжено під керівництвом д. мед. н. С.І. Турчиної, 
яка очолює відділення ендокринної патології та 
статевого дозрівання з 2019 р. Акту альність цього 
напряму досліджень зумовлена тим, що, незважа-
ючи на застосування сучасних методів корекції 

О.І. Плехова, д. мед. н., 
проф., заст. директора  
з наукової роботи  
ДУ «ІОЗДП НАМН»  
(1986—2015 рр.)

С.І. Турчина д. мед. н., 
зав. відділення ендокрин
ної патології та статево
го дозрівання з 2019 р. 
по сьогодні
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вуглеводного обміну, у дітей та підлітків з ЦД 
1 типу залишається високою частота ускладнень 
діабету, серед яких особливе місце посідають пору-
шення сомато-статевого розвитку, на що наголо-
шують рекомендації ISPAD (2018). Визначення 
можливих механізмів порушень в єдиній системі 
забезпечення статевого та фізичного розвитку за 
умов порушень вуглеводного обміну дасть змогу 
виділити найінформативніші чинники ризику па -
тологічного перебігу пубертату, що стане підґрун-
тям для розробки профілактичних і лікувальних 
заходів. Впровадження в клінічну діяльність ре -
зультатів наукових досліджень сприятиме збере-
женню репродуктивного потенціалу хворих на ЦД 
1 типу та поліпшенню їхньої якості життя. Під час 
виконання науково-дослідних робіт буде визначе-
но вміст мелатоніну як одного із провідних гормо-
нів, що забезпечує пубертатну гормональну пере-
будову та має широкий спектр біологічних ефектів 
в організмі людини. 

Починаючи з 1970-х років, в інституті вивчаєть-
ся роль моноамінів у процесах становлення репро-
дуктивної системи та механізмах її порушень. 
У 1973 р. О.І. Плеховою захищено кандидатську 
дисертацію на тему «Про участь серотоніну в регу-
ляції функції статевих залоз», у 1988 р. — доктор-
ську дисертацію на тему «Статеве дозрівання дівча-
ток та механізми формування його затримки». 
Наукові розробки, виконані С.І. Турчиною під час 
написання кандидатської дисертації (1998) під 
керівництвом проф. О.І. Плехової, дали змогу ви -
значити роль мелатоніну у формуванні затримки 
статевого розвитку у хлопчиків та запропонувати 
світлотерапію як патогенетичну терапію, яка дає 
змогу знизити рівень мелатоніну і збільшити функ-
ціональну активність гіпофізарно-гонадної систе-
ми у хлопчиків із затримкою статевого розвитку.

Доведено, що зміни добового ритму продукції 
мелатоніну через пригнічення формування нічного 
піку і тривалу стимуляцію його синтезу цілодобо-
вою темрявою призводять до таких тяжких захво-
рювань, як гіпотиреоз, гіпогонадизм, атеросклероз, 
гіпертонічна хвороба, метаболічний синдром та 
ЦД. У відділенні проводили фундаментальні дос-
лід ження продукції епіфізарного гормона мелато-
ніну у дітей та підлітків із різними ендокринопаті-
ями. Виявлено, що зниження рівня цього гормона 
у хворих на гіпоталамічний синдром пубертатного 
періоду є несприятливим чинником щодо прогре-
сування захворювання, формування дисліпопроте-
їдемії атерогенного характеру, підвищення артері-
ального тиску та прискорення статевого розвитку. 
Отримані результати обґрунтовують застосування 
препаратів незамінної амінокислоти метіоніну при 
лікуванні підлітків із гіпоталамічним синдромом 
пубертатного періоду з метою збільшення актив-
ності продукції мелатоніну та поліпшення ефек-
тивності терапії (О.І. Плехова, С.І. Турчина, 
О.О. Хижняк).

Згідно з результатами експериментальних дос-
ліджень, тривала стимуляція продукції мелатоніну 
призводить до зниження концентрації тиреоїдних 
і статевих гормонів на тлі збільшення рівня інсулі-
ну та розвитку інсулінорезистентності та поступо-
вої появи патологічних морфофункціональних 
змін підшлункової залози через функціональне 
перенапруження β-клітин. Аналіз активності про-
дукції мелатоніну у дітей та підлітків, хворих на 
ЦД 1 типу, дав змогу встановити поступове змен-
шення продукції мелатоніну у міру прогресування 
захворювання та наявність тісного взаємозв’язку 
між рівнем мелатоніну і станом тиреоїдної системи 
(С.І. Турчина).

З огляду на те, що підлітки із надлишковою 
масою тіла належать до групи ризику щодо пору-
шень вуглеводного обміну та формування інсуліно-
резистентності, проведено вивчення рівня мелато-
ніну у підлітків з ожирінням, ознаками метаболіч-
ного синдрому і порушеннями вуглеводного обмі-
ну. Результати дослідження свідчать про компенса-
торне збільшення рівня мелатоніну на початкових 
стадіях формування інсулінорезистентності та у 
разі порушення толерантності до глюкози. Дове-
дено наявність тісного взаємозв’язку між мелатоні-
ном та цитокінами, визначено зміни в імуно-епіфі-
зарних взаємозв’язках при формуванні інсуліноре-
зистентності (С.І. Турчина, Н.В. Шляхова).

Нині у відділенні триває вивчення ролі мелато-
ніну в механізмах порушень сомато-статевого 
дозрівання у підлітків із ЦД 1 типу і несприятли-
вого перебігу гіпоандрогенії у хлопчиків-підлітків. 

Збільшення кількості гарячих точок і збройних 
конфліктів спричиняє зниження соціально-еконо-
мічного розвитку країн, появу значної кількості 
осіб, які постраждали в зоні конфліктів і вимушено 
переміщених, більшість з яких становлять діти. 
Перебування людини в зоні бойових дій завжди 
впливає на її соматичне і психологічне здоров’я, 
значно знижує соціальну адаптацію індивідуума. 
Дитячий організм чутливий навіть до незначного 
психоемоційного напруження, що згодом виявля-
ється дисбалансом на метаболічному або органно-
му рівні. Діти, які потрапили в зону військових дій, 
зазвичай відчувають тривалий психоемоційний 
стрес, що негативно впливає на здоров’я, спричи-
няє негативні тенденції на наступних етапах онто-
генезу і зокрема впливає на перебіг сомато-стате-
вого розвитку. 

Наукові дослідження, присвячені впливу вій-
ськових конфліктів, проводять в інституті з 2017 р. 
На підставі комплексного обстеження дівчаток та 
хлопчиків віком 6—18 років, які постраждали вна-
слідок збройного конфлікту на сході України та 
звернулися по медичну допомогу в Інститут охо-
рони здоров’я дітей та підлітків НАМН України 
протягом 2014—2018 рр., установлено, що найураз-
ливішою групою щодо порушень сомато-статевого 
розвитку є діти, в яких рівень статевого розвитку 

Child_Endokrin_3-4_2022.indd   12 04.12.2022   21:44:04



13

УКРАЇНСЬКИЙ ЖУРНАЛ ДИТЯЧОЇ ЕНДОКРИНОЛОГIЇ
№ 3 — 4 2022

С.І. Турчина

на початку збройного конфлікту відповідав пре-
пубертату або ранньому пубертату (С.І. Турчина, 
Т.П. Костенко), тобто вони перебували на початку 
активної гормональної перебудови. Доведено, що 
пережиті гострі стреси, пов’язані з військовими 
діями, та стан хронічного стресу (хвилювання за 
родину, труднощі спілкування з новим оточенням, 
проблеми зі здоров’ям і матеріальна нестабільність) 
негативно впливають на частоту та перебіг ендо-
кринних захворювань у дітей і підлітків, психічне 
та соматичне здоров’я підлітків, спричиняють пору-
шення сомато-статевого розвитку. От  римані резуль-
тати стали підґрунтям для модифікації системи 
моніторингу стану здоров’я та розробки здоров’я-
зберігаючих технологій, спрямованих на профілак-
тику і лікування дітей шкільного віку, що постраж-
дали від військових дій на території України 

Цей напрям є нині пріоритетним через війну з 
Російською Федерацією. Необхідно провести дос-
лідження для вдосконалення надання медичної 
допомоги дитячому населенню країни в умовах 
обмеження можливості отримати високоспеціалізо-
вану допомогу хворим з ендокринною патологією, 
вивчити вплив перебування в умовах військових дій 
та вимушеного переселення в інше місце на перебіг 
ендокринних захворювань у дітей і підлітків. 

Значним випробуванням для медичної галузі 
стала пандемія COVID-19, яка останнім часом 
посилюється. Діти та підлітки в усіх країнах страж-
дають від наслідків пандемії, особливо за неможли-
вості дотримуватися протиепідеміологічних захо-
дів у період воєнного часу. Пов’язані з COVID-19 
заходи значною мірою впливають на здоров’я та 
благополуччя дітей, у частини з них захворювання 
може мати негативні наслідки. Лікарі можуть точ-
но визначити групи ризику серед дорослого насе-
лення, тоді як для дітей не розроблено критеріїв 
належності до цих груп. При виконанні науково-
дослідної роботи «Медико-соціальні особливості 
перебігу хронічних неінфекційних захворювань у 
підлітків внаслідок пандемії COVID-19» (керів-
ник — д. мед. н. Г.М. Даниленко, 2022—2024) перед-
бачено вдосконалити медико-психологічний суп-
ровід підлітків із хронічними неінфекційними 
захворюваннями, що постраждали внаслідок пан-
демії COVID-19. Це насамперед стосується хворих 
на ЦД 1 типу і ДНЗ як найпоширеніших ендокри-
нопатій. Передбачено визначити потреби родини 
хворої дитини в умовах змін у порядку надання 
медичної допомоги, рівень якості життя дітей на 
тлі пандемії та особливості перебігу зазначених 
захворювань у дітей, які перенесли COVID-19 в 
умовах військових дій. 

Результати наукових робіт доповідали на науко-
вих форумах як в Україні, так і за кордоном. Під 
час проведення щорічної науково-практичної кон-
ференції з міжнародною участю «Актуальні питан-
ня фізіології, патології та організації медичного 
забезпечення дітей шкільного віку та підлітків» на 

базі Інституту охорони здоров’я дітей та підлітків 
НАМН України співробітники відділення пред-
ставили дані щодо профілактики та лікування 
ендокринних захворювань з позиції доказової ме -
дицини. Відділення ендокринної патології та ста-
тевого дозрівання Інституту охорони здоров’я 
дітей і підлітків НАМН України активно співпра-
цює із Інститутом проблем ендокринної патології 
імені В.Я. Данилевського НАМН України. Щоріч-
но восени проводяться науково-практичні конфе-
ренції з питань вікових особливостей ендокринної 
патології. 

Співробітники відділення тісно взаємодіють з 
освітянами з питань дитячої ендокринології. Про-
ведено спільні наукові дослідження, підготовку 
кадрів високої кваліфікації. Разом зі співробітни-
ками Харківської медичної академії післядиплом-
ної освіти, Харківського національного університе-
ту імені В.Н. Каразіна, Харківського медичного 
університету видано монографії, навчальну та до -
відкову літературу, опубліковано статі. На базі 
відділення проводиться підготовка наукових кад-
рів у клінічній ординатурі, аспірантурі та докто-
рантурі як за спеціальністю «ендокринологія», так 
і за іншими спеціальностями (педіатрія, гастроен-
терологія, психіатрія, психологія, медична генети-
ка, імунологія). 

Протягом багатьох років відділення ендокрино-
логії було клінічною базою кафедри ендокриноло-
гії та дитячої ендокринології Харківської медичної 
академії післядипломної освіти. Співробітники 
відд ілення (в різні періоди — О.О. Хижняк, 
Н.В. Філіпова, О.А. Будрейко, С.І. Турчина) про-
водили лекційні та практичні заняття з питань 
дитячої і підліткової ендокринології на циклах 
спеціалізації, доатестаційної підготовки і тематич-
ного вдосконалення, впроваджуючи власні наукові 
розробки та найсучасніші здобутки ендокринології 
під час проведення семінарів для практичних ендо-
кринологів і лікарів інших спеціальностей. 

На базі відділення підвищують кваліфікацію 
лікарі з різних областей України та інших країн, 
проводять спеціалізацію та навчання на робочому 
місці лікарів за фахом «дитяча ендокринологія», 
семінари і тренінги з питань дитячої ендокриноло-
гії для школярів, їхніх батьків та вчителів із залу-
ченням медичних працівників освітніх установ.

У багатопрофільній клініці Інституту охорони 
здоров’я дітей та підлітків НАМН України надають 
третинний рівень медичної допомоги хворим з 
ендокринними захворюваннями з визначенням лі -
кувально-діагностичної тактики мультидисциплі-
нарною командою висококваліфікованих фахівців, 
що дає змогу вчасно визначити наявність комор-
бідної патології, яка може бути як чинником фор-
мування та прогресування ендокринопатій, так і 
їхнім ускладненням. Наявність в інституті таких 
підрозділів, як консультативна поліклініка, відді-
лення ендокринології та гінекології, психіатрії та 
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психологічного розвитку, а також відновного ліку-
вання, дає змогу надавати медико-психологічну 
допомогу та проводити етапну реабілітацію хворих 
з ендокринопатіями в умовах одного медичного 
закладу. Співпраця клінічного відділення ендокри-
нології з лабораторіями медичної генетики, імуно-
логії, вікової ендокринології та обміну речовин дає 
змогу визначити індивідуальний прогноз щодо 
перебігу ендокринних захворювань у підлітковому 
віці та застосувати персоніфіковану лікувально-
діагностичну тактику.

Відділення ендокринної патології та статевого 
дозрівання Інституту охорони здоров’я дітей та 
підлітків НАМН України є найбільшим науковим 
ендокринологічним підрозділом дитячого профілю 
в Україні. Нині у відділенні працюють 7 наукових 
співробітників (науковий керівник — д. мед. н. 
С.І. Турчина, ст. наук. співр., к. мед. н. Л.Д. Нікітіна, 
С.О. Чумак, Г.В. Косовцова, Т.П. Костенко, наук.
співр., к. мед. н. Н.В. Філіппова, О.В. Вародова, 
О.В. Шушляпіна) та препаратор С.Ю. Хижни чен-
ко. Наукові розробки і надання медичної допомоги 
виконуються на базі клінічного відділення ендо-
кринології клініки інституту, в якому працюють 
3 лікарі — дитячі ендокринологи (завідувач клініч-
ного підрозділу — к. мед. н. Л.П. Левчук, лікарі 
О.І. Юдченко та Б.В. Банніков), 11 медичних сес-
тер і 10 молодших медсестер.

Усі наукові співробітники та лікарі відділення 
мають вищу лікарську категорію з дитячої ендо-
кринології та атестовані з ультразвукової діагнос-
тики (С.О. Чумак, Т.П. Костенко, О.В. Шушляпіна), 
проводять обстеження і лікування в умовах ендо-
кринологічного відділення, надають консультатив-
ну допомогу дітям та підліткам з ендокринною 
патологією в умовах поліклініки та інших відді-
лень клініки Інституту охорони здоров’я дітей та 
підлітків НАМН України, проводять виїзні кон-

сультації в реанімаційні відділення медичних за -
кладів м. Харкова та Харківської області, Медико-
генетичний центр м. Харкова, інші медичні закла-
ди. Співробітники відділення є членами Асоціації 
ди  тячих ендокринологів України, Харківського 
обласного товариства ендокринологів та Євро пей-
ської асоціації з вивчення ЦД (EASD), підтриму-
ють тісний зв’язок із громадською організацією 
«Українське суспільство хворих на цукровий діа-
бет». Завідувачка відділення ендокринної патології 
та статевого дозрівання С.І. Турчина є позаштат ним 
обласним експертом з питань надання ендокринної 
допомоги дітям у Харківській області, а ст. наук. 
співр. відділення, к. мед. н. С.О. Чу  мак — позаштат-
ним головним місцевим експертом з питань надан-
ня ендокринної допомоги дітям м. Харкова.

У 2020 р. після розформування ендокринологіч-
ного диспансеру у м. Харків на базі інституту в 
межах співпраці із Департаментом охорони здо-
ров’я м. Харкова створено умови для відкриття 
місцевого ендокринологічного кабінету для надан-
ня консультативно-методичної допомоги дітям і 
підліткам із ендокринною патологією, де за суміс-
ництвом працює науковий співробітник відділення 
ендокринної патології та статевого дозрівання, 
к. мед. н. О.В. Вародова. Відкриття кабінету на базі 
багатопрофільної клініки інституту дало змогу 
значно поліпшити якість надання спеціалізованої 
допомоги дітям і підліткам з ендокринною патоло-
гією, проводити комплексне обстеження із залу-
ченням мультидисциплінарної команди лікарів та 
етапну реабілітацію хворих. 

З огляду на реалії воєнного часу прийнято 
рішення про створення інтернет-школи самоконт-
ролю для дітей з ендокринною патологією та їхніх 
батьків із розробкою структурованої програми 
навчання. Це актуально не лише для хворих на ЦД 
1 типу, а і для пацієнтів з іншими захворюваннями 

Колектив відділення ендокринної патології та статевого дозрівання і клінічного відділення ендокринології, 2022 р. 
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ендокринної системи, відсутність адекватного 
лікування яких може спричинити ранню інваліди-
зацію дітей та підлітків.

У період воєнного часу всі співробітники відді-
лення продовжують як наукову, так і клінічну 
діяльність в режимі on-line та off-line. С.О. Чумак 
та О.В. Вародова, які залишались в Харкові під час 
безперервного обстрілу міста російськими загарб-
никами, підтримували функціонування міського 
кабінету дитячого ендокринолога в тісному співро-
бітництві з міськими поліклініками, забезпечували 
дітей, що отримують гормональну терапію, необ-
хідними препаратами. Незалежно від місць еваку-
ації співробітники на чолі із завідувачками науко-

вого та клінічного відділень надають консультатив-
ну допомогу on-line. Спільно з волонтерами, пред-
ставниками провідних фірм та міськими органами 
охорони здоров’я була забезпечена централізована 
поставка хворим на ендокринну патологію життєво 
необхідних медичних препаратів та засобів для 
контролю глікемії. 

Таким чином, протягом 100 років існування 
інституту співробітники відділення вирішували 
актуальні проблеми профілактики та лікування 
ендокринопатій у дітей і підлітків, надавали прак-
тичні рекомендації для медичних закладів та 
займались освітянською діяльністю. За ці роки 
створено школи дитячої діабетології та андрології. 
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Останнім часом особливе занепокоєння між-
народної спільноти спричиняє збільшення 

захворюваності на цукровий діабет (ЦД) 1 типу в 
дитячому та підлітковому віці в багатьох країнах і 
зокрема в Україні [1]. Декомпенсація захворюван-
ня підвищує ризик інвалідизації та ранньої смерт-
ності внаслідок розвитку значного спектра гострих 
і хронічних ускладнень, що зумовлює актуаль-
ність вивчення цієї патології та виявлення чинни-
ків ризику його формування. 

Цукровий діабет 1 типу у дітей  
та підлітків: чинники ризику

Н.В. Багацька1, 2, Л.І. Глотка1

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

2  Харківський національний університет  
імені В.Н. Каразіна, Харків

Мета роботи — вивчити чинники ризику формування цукрового діабету (ЦД) 1 типу у дітей та підлітків. 
Матеріали та методи. Генеалогічний аналіз проведено в сім’ях 70 дітей і підлітків обох статей віком 8—18 років із 

ЦД 1 типу, які були обстежені в Інституті охорони здоров’я дітей та підлітків НАМН України. Групу порівняння утво-
рено із родоводів 82 здорових однолітків — мешканців м. Харкова та Харківської області. Збір родоводів проводили 
загальноприйнятим методом. Статистичну обробку отриманих даних здійснювали з використанням пакета приклад-
них програм Excel. Для визначення статистичної значущості різниці між порівнюваними ознаками застосовували 
критерій Стьюдента.

Результати та обговорення. На підставі генеалогічного аналізу виявлено переважання ендогенних та екзогенних 
чинників у родинах хворих із ЦД 1 типу порівняно з аналогічними чинниками в сім’ях здорових пробандів: у матерів — 
стрес до настання вагітності, патологічний перебіг пологів, у батьків — тютюнокуріння, у дитини — штучне вигодову-
вання, стрес, шкідливі звички, оперативні втручання, додаткове навантаження. Серед родичів хворих на ЦД 1 типу 
ендокринні захворювання переважали у матерів порівняно з батьками, у бабусь — порівняно з дідусями, у тіток — 
порівняно з дядьками. Установлено, що 2,9 % сімей хворих мали спадкову обтяженість за ЦД 1 типу, 51,4 % сімей — за 
ЦД 2 типу, 4,3 % сімей — за ЦД 1 та 2 типу. У родичів пробандів із ЦД 1 типу виявлено переважання ендокринних, 
серцево-судинних, психічних та онкологічних захворювань і патології травної системи порівняно з родичами здорових 
однолітків. 

Висновки. Установлено ендогенні та екзогенні чинники ризику і сімейне накопичення мультифакторних хвороб 
(ендокринних, серцево-судинних, психічних та онкологічних захворювань і патології травної системи) у родоводах 
дітей та підлітків із ЦД 1 типу.

Ключові слова: діти та підлітки, цукровий діабет 1 типу, ендогенні та екзогенні чинники, генеалогія. 
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Відомо, що ЦД 1 типу є полігенним захворюван-
ням, формування якого зумовлене впливом гене-
тичних чинників та чинників довкілля. Визначено 
понад 75 генетичних локусів, які спричиняють 
виникнення ЦД 1 типу, причому ризик розвитку 
захворювання значною мірою пов’язаний із полі-
морфними варіантами генів системи HLA 2 класу, 
а також генів, які контролюють різні ланки авто-
імунного процесу [6—8]. Мутації в цих генах разом 
з несприятливими чинниками довкілля можуть 

doi: http://doi.org/10.30978/uJPe2022-3-4-16
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спричинити імунологічні порушення в β-клітинах 
підшлункової залози та їхнє поступове руйнуван-
ня, що в подальшому призводить до абсолютної 
недостатності інсуліну та гіперглікемії [10]. 
У родинах дітей та підлітків із ЦД 1 типу спостері-
гається накопичення різних чинників ризику і 
мультифакторних хвороб. Їхнє дослідження має 
важливе значення на сучасному етапі. 

Мета роботи — вивчити чинники ризику фор-
мування цукрового діабету 1 типу у дітей та під-
літків. 

Матеріали та методи

Генеалогічний аналіз проведено в сім’ях 70 дітей 
і підлітків обох статей віком 8—18 років із ЦД 1 ти -
пу, які були обстежені в Інституті охорони здоров’я 
дітей та підлітків НАМН України (1-ша група). 
Групу порівняння (2-га група) утворено із родово-
дів 82 здорових однолітків — мешканців м. Хар кова 
та Харківської області. Збір родоводів проводили 
за  гальноприйнятим методом. У всіх пробандів 
стар ше 14 років та їхніх батьків отримано письмову 
інформовану добровільну згоду на проведення 
гене алогічних досліджень. Під час скла дання родо-
водів з’ясовували наявність негативних чинників у 
батьків та їхніх дітей, хронічних неінфекційних 
захворювань у родичів трьох ступенів спорідненос-
ті з пробандом: I — батьки, матері, сибси (рідні 
брати та сестри), II — баби, діди, напівсибси, дядь-
ки, тітки, III — двоюрідні сибси, прапрабатьки. 

Статистичну обробку отриманих даних прово-
дили з використанням пакета прикладних програм 
Excel. Для визначення статистичної значущості 
різниці між порівнюваними ознаками застосовува-
ли критерій Стьюдента [2]. 

Результати та обговорення

Аналіз частоти екзогенних та ендогенних чин-
ників у родоводах хворих із ЦД 1 типу виявив 
переважання таких чинників порівняно з родина-
ми здорових підлітків: патологічний перебіг поло-

гів (кесарів розтин за медичними показаннями, 
передчасні пологи, стимуляція пологової діяльнос-
ті) у матерів, стрес до настання вагітності, шкідли-
ві звички у батьків (переважно тютюнокуріння), 
стрес у підлітка вдома та в навчальному закладі, 
штучне вигодовування дитини, шкідливі звички у 
підлітка (тютюнокуріння, алкоголь, наркотики), 
оперативні втручання у дитини, додаткове наван-
таження у дитини та підлітка (музична або худож-
ня школа, заняття з репетиторами, театральна 
студія, комп’ютерні курси) і заняття спортом 
(самостійно або в секціях) (табл. 1). 

Негативні ендогенні та екзогенні чинники 
ма ють істотний вплив на стан здоров’я дітей. Так, 
у низці досліджень показано, що діти, народжені 
від матерів, які зазнали стресу під час вагітності 
(втрата близької людини), частіше захворювали на 
ЦД 1 типу [9]. Кесарів розтин може бути пов’яза-
ний з підвищеним ризиком розвитку ЦД 1 типу в 
дитини [3]. У роботі N.A. Lund-Blix зі співавт. 
доведено, що ризик розвитку ЦД 1 серед генетично 
схильних дітей, які не отримували грудного моло-
ка, збільшувався вдвічі [5]. 

Патологічний перебіг вагітності зареєстровано у 
50,0 % матерів дітей із ЦД 1 типу, що не відрізня-
лося від числа матерів здорових дітей (45,1 %). 
Практично з однаковою частотою підлітки обох 
груп виховувались у неповних сім’ях (20,0 та 
17,1 %). На штучному вигодовуванні перебували 
34,3 % дітей із ЦД 1 типу порівняно зі здоровими 
дітьми (12,2 %; р < 0,01). 

Відомо, що стреси є провокаторами різних захво-
рювань, зокрема ЦД 1 типу. Якщо вони виникають 
систематично, то ризик виникнення ЦД 1 типу може 
підвищуватися в кілька разів. Це зумовлено тим, що 
психологічний стрес призводить до підвищення 
концентрації глюкокортикоїдів у сироватці крові та 
вивільнення катехоламінів, що збільшує потребу в 
інсуліні та інсулінорезистентність. Згідно з гіпоте-
зою β-клітинного стресу причини підвищеної потре-
би в інсуліні, зумовлені швидким ростом, надмірною 
масою тиіла, статевим дозріванням, низькою фізич-
ною активністю, травмами, інфекціями та переван-

Таблиця 1
Середовищні чинники в сім’ях підлітків із цукровим діабетом 1 типу та здорових однолітків, %

Чинник 1ша група 2га група р
Стрес у матері до настання та протягом вагітності 42,9 23,2 <0,01
Тютюнокуріння матері до настання вагітності 38,6  3,7 <0,001
Тютюнокуріння батька до настання та протягом вагітності у матері 61,4 43,9 <0,05
Патологічний перебіг пологів у матері 41,4 23,2 <0,05
Штучне вигодовування дитини 34,3 12,2 <0,01
Стрес у пробанда вдома та в навчальному закладі 35,7 15,9 <0,01
Оперативні втручання у дитини 31,4  9,8 <0,001
Шкідливі звички у підлітка 12,9  2,4 <0,05
Заняття спортом 50,0 14,6 <0,001
Додаткові заняття 75,7 57,3 <0,05

Примітка. р — Статистична значущість різниці між групами порівняння.

Child_Endokrin_3-4_2022.indd   17 04.12.2022   21:44:04



18

УКРАЇНСЬКИЙ ЖУРНАЛ ДИТЯЧОЇ ЕНДОКРИНОЛОГIЇ
№ 3 — 4 2022

Н.В. Багацька, Л.І. Глотка

таженням глюкозою, є потенційними чинниками 
розвитку ЦД 1 типу [4]. У нашому дослідженні стрес 
у підлітка вдома та в навчальному закладі переважав 
у хворих пробандів (35,7 %) порівняно зі здоровими 
однолітками (15,9 %; р < 0,01). 

Аналіз родоводів показав, що 94,3 % сімей хво-
рих мали спадкову обтяженість щодо ендокринних 
захворювань, із них 2,9 % сімей — щодо ЦД 1 типу, 
51,4 % сімей — щодо ЦД 2 типу, 4,3 % сімей — щодо 
ЦД 1 та 2 типу одночасно. Серед категорій родичів 
хворих на ЦД 1 типу ендокринні захворювання 
переважали у матерів порівняно з батьками (51,4 і 
24,3 %; р < 0,001), у бабусь — порівняно з дідусями 
(52,1 та 24,3 %; р < 0,001), у тіток — порівняно з 
дядьками (28,1 і 13,7 %; р < 0,05). В інших катего-
рій родичів (рідних братів та сестер, двоюрідних 
сибсів і прапрабатьків) статистично значущих роз-
біжностей не виявлено. 

У родичів I ступеня спорідненості з пробандом 
ендокринні хвороби, серцево-судинну патологію, 
захворювання травного тракту і психічні хвороби 
реєстрували статистично значущо частіше, ніж у 
родичів III ступеня спорідненості, онкопатоло-
гію — статистично значущо рідше у родичів I сту-
пеня порівняно з родичами II ступеня спорідненос-
ті. Неврологічні захворювання переважали у роди-
чів I ступеня спорідненості порівняно з родичами 
II і III ступеня спорідненості (табл. 2). 

Спадкову схильність до ендокринних захворю-
вань зареєстрували у 94,3 % сімей хворих, що 
майже вдвічі перевищувало відповідний показник 
у сім’ях здорових однолітків (48,8 %; р < 0,001), 
зокрема ЦД 2 типу виявлено в 51,4 % сімей 
1-ї групи та 19,5 % (p < 0,001) — 2-ї групи.

Аналіз частоти мультифакторних захворювань у 
різних категорій родичів пробандів із ЦД 1 типу та 

Таблиця 2
Порівняння частоти мультифакторної патології у різних категорій родичів хворих підлітків, %

Патологія

Ступінь спорідненості  з пробандом Статистична значущість відмінності
I II III

p1 p2Кількість родичів
n = 173 n = 437 n = 225

Ендокринні захворювання 32,4 30,9 16,4 >0,05 <0,001
Серцево-судинні хвороби 40,5 42,8 20,0 >0,05 <0,001
Онкопатологія  1,2  8,7  2,7 <0,001 >0,05
Хвороби травної системи 15,0 12,6  3,1 >0,05 <0,001
Психічні захворювання  3,5  1,3  0,0 >0,05 <0,05
Неврологічна патологія 16,8  7,1  3,1 <0,01 <0,001

Примітка. р1 — Статистична значущість різниці між родичами i і ii ступеня спорідненості з пробандом; р2 — статистична значущість 
різниці між родичами i та iii ступеня спорідненості.

Таблиця 3 
Частота мультифакторних захворювань у родичів пробандів із цукровим діабетом 1 типу та здорових однолітків, %

Патологія, що реєструється  
у родичів пробандів

Ступінь спорідненості
Родичі пробандів

р
1ша група 2га група

Ендокринні захворювання i 32,4  8,1 <0,001
ii 30,9 11,2 <0,001
iii 16,4,0  9,2 <0,05

Серцево-судинні хвороби i 40,5 13,7 <0,001
ii 42,8 30,0 <0,001
iii 20,0 17,9 >0,05

Онкопатологія i  1,2  1,3 >0,05
ii  8,7  8,6 >0,05
iii  2,7  8,3 <0,01

Хвороби травної системи i 15,0 11,5 >0,05
ii 12,6 12,9 >0,05
iii  3,1 11,4 <0,001

Психічні захворювання i  3,5  0,0 <0,05
ii  1,4  1,1 >0,05
iii 0,0 0,0 >0,05

Неврологічна патологія i 16,8 11,0 >0,05
ii  7,1  9,9 >0,05
iii  3,1  6,1 >0,05

Примітка. р — Статистична значущість різниці між родичами i, ii та iii ступеня спорідненості з пробандом.
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членів сімей здорових однолітків дав змогу вияви-
ти сімейне накопичення ендокринних, серцево-
судинних, психічних і онкологічних захворювань і 
патології травної системи в родоводах хворих під-
літків (табл. 3). 

Досліджуючи частоту неінфекційних захворю-
вань у родичів трьох ступенів спорідненості хворих 
із ЦД 1 типу та здорових пробандів, виявили пере-
важання ендокринних (27,3 проти 10,1 % у родичів 
здорових однолітків; р < 0,001) та серцево-судин-
них (36,2 проти 22,9 % у родичів здорових одно-
літків; р <0,001) захворювань у родичів 1-ї групи 
(рисунок). 

Іншу патологію (онкологічна, психічна, невро-
логічна та хвороби травного тракту) реєстрували 
практично з однаковою частотою без статистично 
значущої різниці між групами. Отже, за результа-
тами проведених досліджень зареєстровано сімей-
не накопичення мультифакторних хвороб (ендо-
кринних, серцево-судинних, психічних і онкологіч-
них захворювань та патології травної системи) у 
родоводах дітей і підлітків із ЦД 1 типу. 

Висновки

На підставі проведеного дослідження виявлено 
переважання таких ендогенних та екзогенних 
чинників у родинах хворих із ЦД 1 типу порівня-
но із сім’ями здорових пробандів: у матерів — 
стрес до настання вагітності, патологічний перебіг 
пологів, у батьків — тютюнокуріння, у дитини — 
штучне вигодовування, стрес, шкідливі звички, 
оперативні втручання, додаткове навантаження. 
У родичів хворих на ЦД 1 типу ендокринні захво-
рювання переважали у матерів порівняно з бать-
ками, у бабусь — порівняно з дідусями, у тіток — 
порівняно з дядьками. Установлено, що 2,9 % 
сімей хворих мали спадкову обтяженість щодо 
ЦД 1 типу, 51,4 % сімей — щодо ЦД 2 типу, 4,3 % 
сімей — щодо ЦД 1 та 2 типу. У родичів хворих 
пробандів трьох ступенів спорідненості виявлено 
переважання ендокринних, серцево-судинних, 
психічних та онкологічних захворювань і патоло-
гії травної системи порівняно з родичами здоро-
вих однолітків. 

Рисунок. Порівняння частоти неінфекційної патології у родичів трьох ступенів спорідненості (сумарно) пробандів 
із цукровим діабетом 1 типу та здорових однолітків, %

Примітка. * p <0,001 — Статистична значущість різниці показників.

Конфлікту інтересів немає. Участь авторів: концепція і дизайн дослідження, написання тексту — Н.В. Багацька, набір 
та опрацювання матеріалу — Л.І. Глотка. 
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Type 1 diabetes mellitus in children and adolescents: risk factors 
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Objective —  to study the risk factors for the formation of type 1 diabetes mellitus (DM 1) in children and adolescents.
Materials and methods. Genealogical analysis was carried out in families of 70 children and adolescents with DM 1 of 

both genders, aged 8 to 18 years, who were examined in the Institute of Children and Adolescents Health Care of the 
NAMS of Ukraine. The comparison group consisted of pedigrees of 82 healthy peers, residents of Kharkiv and Kharkiv 
region. The collection of pedigrees was carried out by the generally accepted method. Statistical processing of the obtained 
data was carried out using the Student’s criterion in the Excel application package.

Results and discussion. Based on genealogical analysis, the predominance of the following endogenous and exogenous 
factors in families of DM 1 patients was revealed when compared to the similar factors in families of healthy probands: 
stress before pregnancy and pathological course of childbirth in mothers; tobacco smoking in fathers; artificial feeding, 
stress, bad habits, surgical interventions, additional load in children. Among the different categories of relatives of DM 1 
patients, endocrine diseases prevailed in mothers compared to fathers, in grandmothers in comparison with grandparents 
and aunts versus uncles. It was determined that 2.9 % of families of patients had hereditary burden for DM 1, 51.4 % of 
families for type 2 DM, and 4.3 % of families for both type 1 and type 2 diabetes. Relatives of probands with type 1 diabetes 
demonstrated prevalence of endocrine, cardiovascular, mental and oncological diseases and pathology of the digestive 
system compared to the frequency of these diseases in relatives of healthy peers.

Conclusions. According to the results of the research, endogenous and exogenous risk factors, and family accumulation 
of multifactorial diseases (endocrine, cardiovascular, mental and oncological diseases and pathologies of the digestive 
system) in the pedigrees of children and adolescents with type 1 diabetes have been established.

Keywords: children and adolescents, type 1 diabetes, endogenous and exogenous factors, genealogy.
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Патологія щитоподібної залози (ЩЗ) посідає 
перше місце серед супутньої ендокринної па -

тології у пацієнтів із цукровим діабетом (ЦД) [11]. 
За даними епідеміологічних досліджень, у хворих 
на ЦД 1 типу із тиреопатій переважають автоімун-

Частота і характер  
тиреоїдної патології у дітей  

та підлітків, хворих на цукровий 
діабет 1 типу, та її вплив  

на соматостатевий розвиток

Т.П. Костенко

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

Мета роботи — оцінити частоту і характер патології щитоподібної залози (ЩЗ) у дітей та підлітків з цукровим діа-
бетом (ЦД) 1 типу та визначити її вплив на сомато-статевий розвиток.

Матеріали та методи. У клініці Інституту охорони здоров’я дітей та підлітків НАМН України обстежено 117 дітей 
та підлітків, хворих на ЦД 1 типу, віком від 9 до 18 років (54 хлопчики та 63 дівчинки). Усім дітям проведено ультра-
звукове дослідження ЩЗ. Оцінювали фізичний і статевий розвиток пацієнтів, стан вуглеводного обміну за рівнем 
глікозильованого гемоглобіну (НbА1с). Створення бази даних та статистичну обробку результатів проведено з вико-
ристанням пакетів прикладних програм Microsoft Excel і SPSS 17.0.

Результати та обговорення. У 41,0 % хворих на ЦД 1 типу діагностовано тиреопатії (дифузний нетоксичний зоб — 
у 20,5 %, автоімунний тиреоїдит (АІТ) — у 17,1 %, вузли, кісти — у 3,4 %). АІТ найчастіше реєстрували у дівчаток 
(22,2 %), дифузний нетоксичний зоб — у хлопчиків (31,5 %). Серед хлопчиків із гармонійним фізичним розвитком 
51,6 % мали патологію ЩЗ. У разі відхилень у статевому розвитку майже половина дівчаток (46,7 %) і третина хлопчи-
ків (33,3 %) мали тиреопатії. Статистично значущо частіше тиреопатії виявляли у підлітків із дебютом ЦД 1 типу в 
дитинстві (71,4 %) та ранньому пубертаті (80,0 %), тривалістю діабету від 5 до 10 років (48,3 %) та субоптимальною 
компенсацією (63,3 % у хлопчиків та 50,0 % у дівчаток).

Висновки. Установлено високу частоту патології ЩЗ у дітей і підлітків, які захворіли на ЦД 1 типу у віці 4—5 років 
(71,4 %). Показано, що підвищений ризик виникнення АІТ існує як у дівчаток, так і у хлопчиків. Зареєстровано велику 
частоту тиреопатій у ранній пубертатний період (80,0 %). Необхідне ретельне моніторування стану ЩЗ у дітей та під-
літків, хворих на ЦД 1 типу, особливо у період статевого дозрівання.

Ключові слова: цукровий діабет 1 типу, підлітки, фізичний та статевий розвиток, щитоподібна залоза.
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ний тиреоїдит (АІТ) і дифузний нетоксичний зоб 
(ДНЗ). Відзначено більшу поширеність АІТ серед 
дівчаток незалежно від віку, тоді як у хлопчиків 
частіше діагностували гіпотиреоз [20]. Результати 
досліджень вказують на схожі механізми розвитку 

doi: http://doi.org/10.30978/uJPe2022-3-4-21
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ЦД 1 типу та АІТ [9]. За наявності АІТ у дітей та 
підлітків, хворих на ЦД 1 типу, є труднощі з конт-
ролем ЦД та потрібні вищі дози інсуліну для 
корекції порушень вуглеводного обміну [15].

У значної кількості хворих на ЦД 1 типу діаг-
ностовано зміни функціонального стану тиреоїд-
ної системи. Установлено, що формування дисти-
реозу у пацієнтів із ЦД 1 типу не лише негативно 
впливає на перебіг діабету [20], а і може спричини-
ти порушення фізичного і статевого розвитку через 
участь тиреоїдних гормонів у процесах росту та 
статевого дозрівання [19].

У літературі описано особливості фізичного 
 розвитку у дітей із ЦД 1 типу. Виявлено поєднаний 
вплив тривалості захворювання та його усклад-
нень на сомато-статевий розвиток підлітків [11]. 
Уста новлено, що порушення фізичного розвитку 
найчастіше мають місце у хворих пізнього пубер-
татного та постпубертатного віку, що пов’язують з 
більшою тривалістю захворювання. Зафіксовано 
вплив компенсації ЦД 1 типу на фізичний розви-
ток [13]. Показано, що у пацієнтів із незадовільним 
глікемічним контролем спостерігається зниження 
швид кості росту порівняно з пацієнтами, які мають 
оптимальний глікемічний контроль [12, 14]. Від-
значено зниження вмісту інсуліноподібного фак-
тора росту у дітей препубертатного віку при недав-
ньому де  бюті ЦД 1 типу [16].

Наведені дані свідчать, що, незважаючи на знач-
ну кількість досліджень, присвячених впливу 
ЦД 1 типу на фізичний і статевий розвиток дітей 
та підлітків, є мало даних про особливості тиреоїд-
ної патології в різні періоди статевого дозрівання.

Мета роботи — оцінити частоту і характер пато-
логії щитоподібної залози у дітей і підлітків з 
цукровим діабетом 1 типу та визначити її вплив на 
сомато-статевий розвиток.

Матеріали та методи 

У дослідження було залучено 117 пацієнтів з 
ЦД 1 типу віком 9—18 років, які перебували на 
обстеженні в клініці Інституту охорони здоров’я 
дітей та підлітків НАМН України, з них 54 (46,2 %) 
хлопчики та 63 (53,8 %) дівчинки. Середній вік 
пацієнтів становив 13,6 року, стаж ЦД 1 типу у 
середньому — 6,4 року (від 1 до 8 років).

Стан вуглеводного обміну аналізували за рівнем 
глікемії та глікованого гемоглобіну (НbА1с) згідно 
з рекомендаціями ISPAD 2018 [17]. Глікемічний 
контроль оптимальний — HbA1c < 7,0 %, субопти-
мальний — HbA1c — 7,0—8,5 %, з високим ризи-
ком — HbA1c > 8,5 %.

Фізичний розвиток оцінювали шляхом порів-
няння основних антропометричних показників з 
віковими нормативами відповідно до протоколів 
надання медичної допомоги дітям за спеціальністю 
«дитяча ендокринологія» (наказ МОЗ України 
№ 254 від 27.04.2006 р.) [5]. Оцінку росту проводи-

ли за центильними графіками росту з урахуванням 
віку та статі. Також визначали індекс маси тіла. 
Дефіцит маси тіла діагностували, якщо він був 
нижче за 5-й перцентиль, а надмірну масу тіла, 
якщо він перевищував 85-й перцентиль.

Статевий розвиток оцінювали за Tanner [18] з 
використанням індексу маскулінізації для хлопчи-
ків [2] та бала вторинних статевих ознак для дівча-
ток [6] з урахуванням вікових нормативів [4]. 
Затримку статевого розвитку діагностували в разі 
уповільнення темпу статевого розвитку більш ніж 
на два роки.

Проводили ультразвукове дослідження ЩЗ, 
об’єм визначали методом Brunn та оцінювали від-
повідно до площі поверхні тіла дитини за нормати-
вами, запропонованими ВООЗ (2001) [8]. Пато ло-
гію ЩЗ визначали згідно з протоколами надання 
медичної допомоги дітям за спеціальністю «дитяча 
ендокринологія» (наказ МОЗ України № 254 від 
27.04.2006 р.) [5].

Створення бази даних та статистичну обробку 
результатів здійснювали з використання пакетів 
прикладних програм Microsoft Excel і SPSS 17.0. 
Дані наведено як середню арифметичну величину 
(М) та стандартну похибку середньої арифметич-
ної величини (m). Статистичну значущість різниці 
двох середніх арифметичних визначали за t-кри-
терієм Стьюдента. Критичний рівень значущості 
для перевірки статистичних гіпотез при порівнян-
ні груп — 0,05.

Результати та обговорення

На підставі результатів комплексного обстежен-
ня установлено, що 41,0 % дітей мали відхилення з 
боку ЩЗ: 17,1 % — АІТ, 20,5 % — ДНЗ (зоб 1-го 
ступеня — 17,1 %, зоб 2-го ступеня — 3,4 %), по 
1,7 % — вузол та кісти (таблиця). У дітей з АІТ 
збільшення ЩЗ 1-го ступеня мали 8,5 %, 2-го сту-
пеня — 6,0 %, нормальний розмір — 2,6 %. Отримані 
нами дані щодо частоти АІТ у дітей та підлітків, 
хворих на ЦД 1 типу, узгоджуються з результатами 
досліджень інших авторів [19].

За частотою патології ЩЗ між дітьми обох ста-
тей статистично значущої різниці відмінностей не 
виявлено (хлопчики — 44,4 %, дівчатка — 38,1 %), 
але АІТ у дівчаток реєстрували вдвічі частіше, ніж 
у хлопчиків (у 22,2 та 11,1 % відповідно, р < 0,05). 
У хлопчиків патологія ЩЗ представлена переваж-
но ДНЗ (31,5 %). Частота АІТ у дітей та підлітків, 
хворих на ЦД 1 типу, значно перевищувала показ-
ники у популяції [3].

Результати індивідуальної оцінки фізичного 
розвитку виявили, що значна кількість хворих на 
ЦД 1 типу (48,7 %) була дисгармонійно розвинена.

Дослідження тиреопатій з урахуванням фізич-
ного розвитку показало, що 45,0 % гармонійно роз-
винених дітей та 36,8 % дисгармонійно розвинених 
мали патологію ЩЗ. Дифузний нетоксичний зоб 
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(1—2-го ступеня) діагностовано відповідно у 25,0  
та 15,8 %, АІТ — у 15,0 і 19,3 %, вузловий зоб та 
кісти — у поодиноких випадках (рис. 1).

Оцінка стану ЩЗ у дітей та підлітків, хворих на 
ЦД 1 типу, залежно від статі, показала, що у групі 
хлопчиків з гармонійним фізичним розвитком 
51,6 % мали патологію ЩЗ (ДНЗ — 32,3 %, АІТ — 
16,1 %, вузол — 3,2 %), у групі дівчаток — 37,9 % 
(ДНЗ — 17,2 %, АІТ — 13,9 %, вузол — 3,4 %, 
кісту — 3,4 %). Дифузний нетоксичний зоб у гар-
монійно розвинених хлопчиків виявляли статис-
тично значущо частіше, ніж у дівчаток (у 32,3 і 
17,2 % відповідно, р < 0,05).

У разі дисгармонійного фізичного розвитку 
34,8 % хлопчиків мали відхилення з боку ЩЗ 

(ДНЗ — 30,5 %, АІТ — 4,3 %) та 38,2 % дівчаток 
(ДНЗ — 5,9 %, АІТ — 29,4 %) (рис. 2). У хлопчиків 
тиреопатії представлені переважно ДНЗ. Варто 
уваги, що всі хлопчики з дефіцитом маси тіла мали 
зоб 1-го або 2-го ступеня. Із високорослих дівчаток 
40,0 % мали патологію ЩЗ (АІТ — 30,0 %). 
Виявлено значну частоту АІТ у дисгармонійно роз-
винених дівчаток.

Установлено, що у хлопчиків тиреоїдну патоло-
гію частіше реєстрували у ранній пубертатний 
(62,5 %) та власно пубертатний (53,3 %) періоди 
(рис. 3), у дівчаток — у ранній пубертатний період 
(64,7 %) з великою часткою дітей з АІТ (41,2 %) 
(рис. 4).

Таблиця
Частота та характер патології щитоподібної залози у підлітків із цукровим діабетом 1 типу

Тиреоїдна патологія
Група
Уся вибірка (n = 117) Хлопчики (n = 54) Дівчатка (n = 63)
Абс. M ± m, % Абс. M ± m, % Абс. M ± m, %

Норма 69 59,0 ± 4,6 30 55,6 ± 6,8 39 61,9 ± 5,2
ДНЗ 24 20,5 ± 3,7 17 31,5 ± 6,4 7 11,1 ± 3,4
АІТ 20 17,1 ± 3,5 6 11,1 ± 4,3 14 22,2 ± 4,5
kісти 2 1,7 ± 1,2 — — 2 3,2 ± 1,9
Bузли 2 1,7 ± 1,2 1 1,9 ± 1,9 1 1,9 ± 1,9

Рис. 1. Частота патології щитоподібної залози  
у підлітків із цукровим діабетом 1 типу з різним 
фізичним розвитком Рис. 2. Частота та характер патології щитоподібної 

залози у підлітків із цукровим діабетом 1 типу  
з різним фізичним розвитком залежно від статі

Рис. 3. Частота патології щитоподібної залози у хлопчиків, хворих на цукровий діабет 1 типу, з різним рівнем 
статевого розвитку
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Останніми роками спостерігається тенденція до 
збільшення частоти ЦД у всьому світі, особливо у 
дітей раннього віку. Це підтверджують епідеміоло-
гічні дослідження, проведені у різних країнах [7].

Проаналізовано частоту тиреоїдної патології за -
лежно від віку маніфестації ЦД. Серед дітей, що 
за  хворіли до 3 років, 14,3 % хлопчиків та кожна 
друга дівчинка (54,5 %) мали проблеми зі ЩЗ (р < 
< 0,05). Варта уваги частота АІТ у дівчаток — 36,4 %.

Виявлено, що 2/3 хлопчиків і дівчаток, які 
за хворіли на ЦД у віці 4—5 років, мали патологію 
ЩЗ (71,4 %). У хлопчиків серед тиреопатій пере-
важав ДНЗ, у дівчаток — АІТ (57,1 %). Більше ніж 
у половини (58,4 %) хлопчиків, що захворіли у віці 
6—7 років, зареєстрували тиреоїдну патологію 
(ДНЗ — у 41,7 %, АІТ — у 16,7 %) та у 80,0 %, які 
захворіли у віці 13 років (АІТ — у 40,0 %).

У дівчаток збільшення частоти патології ЩЗ 
зафіксували серед тих, хто захворів у віці 7—8 років 
(66,7 %, АІТ — у 44,4 %) та 11 років (50,0 % (ДНЗ 
та вузол в 1 дитини)).

При оцінці тиреопатії з урахуванням тривалості 
ЦД 1 типу у дітей та підлітків (рис. 5) найбільшу 
частоту зареєстрували за тривалості хвороби 
5—10 років (48,3 %): у хлопчиків — 51,9 % (ДНЗ — 
у 37,1 %, АІТ — у 14,8 %), у дівчаток — 45,5 % 
(ДНЗ — у 12,1 %, АІТ — у 24,2 %, кіста — у 6,1 %, 
вузол — у 3,1 %). Серед хворих із тривалістю ЦД 
до 5 років частота патології ЩЗ становила 36,9 % 
у хлопчиків (ДНЗ — 26,3 %, АІТ — 5,3 %, вузол — 
5,3 %) та 27,3 % у дівчаток (ДНЗ — 9,1 %, АІТ — 
18,2 %). Зі збільшенням тривалості хвороби понад 
10 років показники не погіршувалися і були одна-
ковими у дітей обох статей (37,5 %), але АІТ у 
дівчаток реєстрували вдвічі частіше, ніж у хлопчи-
ків (25,0 та 12,5 % відповідно, р < 0,05).

Установлено також, що у більшості дітей та під-
літків, хворих на ЦД 1 типу, компенсація вугле-
водного обміну була незадовільною, у 62,2 % — 
рівень HbA1 перевищував 7 %, у 36,5 % — 9 %. Це 
узгоджується з результатами аналогічних дос-
ліджень [1].

Рис. 4. Частота патології щитоподібної залози у дівчат, хворих на ЦД 1 типу, з різним рівнем статевого розвитку

Рис. 5. Частота патології щитоподібної залози у дітей, хворих на цукровий діабет 1 типу, залежно від стажу 
захворювання
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Тиреоїдну патологію зареєстровано у 32,5 % 
дітей з HbA1 < 7 %, у 57,6 % з HbA1 7—9 % і у 
38,1 % з HbA1 > 9 % (рис. 6).

У групах дітей з рівнем HbA1 < 7 % та > 9 % 
третина хлопчиків (31,3 і 36,8 % відповідно) та 
дівчаток (33,3 і 39,1 %) мали патологію ЩЗ. Серед 
дітей з показником HbA1 7—9 % кожен другий мав 
тиреоїдну патологію (63,3 % хлопчиків і 50,0 % 
дівчаток). У хлопчиків тиреопатії представлені 
переважно ДНЗ (52,6 %), у дівчаток — АІТ (35,8 %, 
р < 0,05 порівняно з хлопчиками). 

Вивчено частоту патології ЩЗ залежно від ха -
рактеру статевого розвитку. Нормальний статевий 
розвиток мали 85,2 % хлопчиків і 76,2 % дівчаток. 
Серед цих дітей тиреоїдну патологію виявили май-
же у половини хлопчиків (ДНЗ — у 32,6 %, АІТ — 
у 13,0 %, вузол — у 2,2 %) і третини дівчаток 
(ДНЗ — у 12,5 %, АІТ — у 18,8 %, кісту — у 2,1 %, 
вузол — у 2,1 %). Майже половина дівчаток (46,7 %) 
і третина хлопчиків із затримкою статевого роз-
витку (33,3 %) мали тиреопатії. Хлопчик з інверто-
ваним пубертатом не мав тиреоїдної патології. 
Серед дівчаток із затримкою статевого розвитку 
тиреоїдну патологію (АІТ) виявили у 44,4 %. 
Половина дівчаток з порушеннями менструально-

го циклу та всі з інвертованим пубертатом мали 
тиреопатії.

Таким чином, аналіз частоти та характеру пато-
логії ЩЗ у дітей і підлітків, хворих на ЦД 1 типу, 
виявив значну частоту тиреопатій. Відзначено за -
лежність частоти захворювань ЩЗ від віку мані-
фестації та стажу ЦД, компенсації вуглеводного 
обміну, характеру статевого розвитку.

Висновки

Доведено, що найбільшою частота патології щи  то-
подібної залози була у дітей і підлітків, що захворіли 
на цукровий діабет 1 типу у віці 4—5 років (71,4 %).

Незалежно від статі діти та підлітки з цукровим 
діабетом 1 типу мали підвищений ризик виникнен-
ня автоімунного тиреоїдиту, але у дівчаток його 
реєстрували вдвічі частіше, ніж у хлопчиків (22,2 та 
11,1 % відповідно, р < 0,05).

Установлено значну частоту тиреопатій у ранній 
пубертатний період (80,0 %).

Обґрунтовано необхідність ретельного моніто-
рування стану щитоподібної залози у дітей та під-
літків, хворих на цукровий діабет 1 типу, особливо 
у період статевого дозрівання.

Рис. 6. Частота патології щитоподібної залози у дітей, хворих на цукровий діабет 1 типу,  залежно від рівня HbA1c
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Frequency and nature of thyroid pathology in children and adolescents  
with type 1 diabetes mellitus and its influence on sexual development

T.P. Kostenko
si «institute of Children and Adolescents health Care nAMs of ukraine», kharkiv

Objective — to assess the frequency and nature of thyroid gland pathology in children and adolescents with type 1 
diabetes mellitus (DM 1) and to determine its impact on somatic and sexual development.

Materials and methods. Investigation involved 117 children and adolescents with DM 1, aged from 9 to 18 years 
(54 boys and 63 girls), who were under observation in the clinic of the Institute of Children and Adolescents Health Care. 
All children underwent thyroid gland (TG) ultrasound examination. The assessments included physical and sexual 
development of patients, the state of carbohydrate metabolism according to the glycosylated hemoglobin (HbA1c) levels. 
Creation of the database and statistical processing of the results were carried out using the packages of Microsoft Excel 
and SPSS 17.0 statistical methods.

Results and discussion. Thyropathies were diagnosed in 41.0 % of DM 1 patients (from the, 20.5 % had diffuse 
nontoxic goiter, 17.1 % autoimmune thyroiditis (AIT), 3.4 % nodules, cysts). AIT was mostly often determined in girls 
(22.2 %), and diffuse nontoxic goiter in boys (31.5 %). Among boys with harmonious physical development, 51.6 % had 
thyroid pathology. In case of sexual development abnormalities, almost half of girls (46.7 %) and a third of boys (33.3 %) 
had thyropathies. Thyropathies were significantly more often identified in adolescents with the DM 1 onset in childhood 
(71.4 %) and early puberty (80.0 %), duration of diabetes from 5 to 10 years (48.3 %), and suboptimal compensation 
(63.3 % in boys and 50.0 % in girls).

Conclusions. The high frequency of thyroid pathology has been established among children and adolescents in whom 
DM 1 developed at the age of 4—5 years (71.4 %). It has been shown that the increased AIT risk exists in both girls and 
boys. A significant percentage of thyropathies among children in the early puberty period (80.0 %) was established. The 
obtained results confirmed the need for careful monitoring of the thyroid gland in children and adolescents with DM1, 
especially in the period of puberty.

Keywords: type 1 diabetes mellitus, adolescents, physical and sexual development, thyroid gland.
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Рівень серотоніну у підлітків  
з ожирінням та неалкогольною 

жировою хворобою печінки

Л.А. Страшок1, 2, М.А. Хоменко3

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

2 Харківська медична академія післядипломної освіти
3 Харківський національний університет  

імені В.Н. Каразіна

Поширеність ожиріння досягла масштабу епідемії не лише серед дорослого, а і серед дитячого населення. 
Очікувано зростає кількість захворювань, асоційованих з ожирінням (неалкогольна жирова хвороба печінки 
(НАЖХП) тощо). Патогенез цих станів має спільні ланки, одні з яких добре відомі, інші — досліджуються. Серед 
останніх можна виділити гормони шлунково-кишкового тракту. Їх розглядають як частину гуморальної регуляції 
організму. Ці сполуки регулюють енергетичний баланс організму, резистентність до інсуліну. Припускають, що 
вони можуть впливати на патогенез ожиріння та НАЖХП.

Мета роботи — визначити рівень серотоніну у підлітків з ожирінням та НАЖХП.
Матеріали та методи. Проведено обстеження 108 пацієнтів віком 12—17 років, хворих на ожиріння (55 хлопчи-

ків та 53 дівчинки). Контрольну групу утворили 32 здорових підлітків без ознак хронічних захворювань (18 хлоп-
чиків та 14 дівчаток). Залежно від гепатобіліарної патології пацієнтів розподілили на дві групи: 1-ша група з функ-
ціональними розладами біліарного тракту (ФРБТ) — 29 (26,9 %) хворих, 2-га група з НАЖХП і ФРБТ — 79 
(73,1 %). Усім хворим проводили комплексне клініко-анамнестичне обстеження, клінічний і біохімічний аналіз 
крові, який передбачав визначення рівня γ-глутамілтранспептидази, аспартатамінотрансферази, аланінамінотранс-
ферази, лужної фосфатази (ЛФ), загального білірубіну та його фракцій, тригліцеридів, загального холестерину, 
холестерину ліпопротеїнів високої, низької і дуже низької густини та величини коефіцієнта атерогенності. Також 
визначали  рівень глюкози та імунореактивного інсуліну натще, значення індексу HOMA-IR, вміст серотоніну в 
крові. Проводили ультразвукове дослідження органів черевної порожнини.  

Результати та обговорення. За клініко-анамнестичними даними не виявлено відмінностей у підлітків з ожирін-
ням залежно від гепатобіліарної патології, окрім вищого значення показника обвід талії/зріст у хворих на НАЖХП 
та ФРБТ (р < 0,01). За результатами лабораторного дослідження, у пацієнтів з НАЖХП та ФРБТ порівняно з 
пацієнтами з ФРБТ були вищими рівень глюкози натще (р < 0,05), імунореактивного інсуліну (р < 0,01), значення 
індексу HOMA-IR, частота його підвищення (р < 0,01), рівень активності аланінамінотрансферази і аспартатаміно-
трансферази (р<0,05), концентрація тригліцеридів та холестерину ліпопротеїнів дуже низької густини (р < 0,05). 
Рівень серотоніну був вищим у групі хворих на НАЖХП та ФРБТ порівняно з контрольною групою (р < 0,05). 

Висновки. Підлітки з ожирінням, яке супроводжується НАЖХП та ФРБТ, мали вищі показники, що характе-
ризують абдомінальне ожиріння, вуглеводний і ліпідний обмін, активність печінкових ферментів порівняно з паці-
єнтами з ФРБТ. 

Ключові слова: підлітки, ожиріння, НАЖХП, ФРБТ, серотонін.
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У світі спостерігається неухильний ріст поши-
реності дитячого ожиріння, що часто супро-

воджується розвитком асоційованих з ним захво-
рювань, які раніше вважали притаманними лише 
дорослому населенню. До найчастішої патології, 
пов’язаної з ожирінням, належать захворювання 
гепатобіліарної системи, зокрема неалкогольна жи -
рова хвороба печінки (НАЖХП). Це найпошире-
ніше захворювання печінки у дітей та підлітків у 
розвинених країнах, яке тісно пов’язане з цент-
ральним ожирінням, інсулінорезистентністю (ІР) 
та цукровим діабетом і розглядається як печінко-
вий вияв метаболічного синдрому [6, 7]. Поши ре-
ність НАЖХП зростає паралельно з епідемією 
ожиріння в світі та  становить від 3 % у загальній 
дитячій популяції до 80 % серед дітей з ожирінням 
залежно від методу діагностики, статі, віку, регіону 
проживання тощо [15]. 

Патогенез НАЖХП — процес, у який залучено 
багато механізмів, асоційованих з ІР, абдоміналь-
ним ожирінням та хронічним системним запален-
ням низького ступеня інтенсивності. У багатьох 
дослідженнях останніх років доведена ендокринна 
функція вісцеральної жирової тканини та її роль у 
розвитку НАЖХП. Дослідження останніх років 
доводять, що шлунково-кишковий тракт є одним з 
найбільших органів в організмі людини, який про-
дукує гормони, з огляду на кількість ендокринних 
клітин, а також вироблених гормонів [10], що може 
робити внесок у розвиток та прогресування як 
ожиріння, так і НАЖХП [3, 9, 21].

Інтестинальні гормони, що синтезуються ентеро-
ендокринними клітинами кишечника у відпо відь 
на харчові та гормональні сигнали, впливають на 
роботу багатьох органів, зокрема підшлункову за -
лозу, шлунково-кишковий тракт і мозок, регулю-
ють важливі біологічні функції, такі як харчова 
поведінка, моторика шлунка та кишечника, всмок-
тування поживних речовин, секреція інших регу-
ляторних пептидів, утворення кишкового бар’єра, 
метаболізм глюкози тощо [14].

Одним з основних нейромедіаторів, що нале-
жить до біогенних амінів, класу триптаміну, вважа-
ють серотонін. Понад 90 % його вмісту в організмі 
припадає на шлунково-кишковий тракт, де він 
синтезується з L-триптофану в ентерохроматофін-
них клітинах епітелію та зберігається в секретор-
них гранулах [17]. Гормон виділяється у відповідь 
на хімічну або механічну стимуляцію та впливає на 
моторику шлунково-кишкового тракту. Серото-
нін — важливий регулятор системного енергетич-
ного обміну, що модулює фізіологічні процеси в 
багатьох тканинах та органах, таких як печінка, 
м’язи і жирова тканина [13]. Є дослідження, що 
свідчать про його влив на гепатоцити, що призво-
дить до ліпогенезу у тварин. Серотонін має прямий 
вплив на накопичення ліпідів у печінці, а пригні-
чення його синтезу в кишечнику зменшує вияви 
стеатозу печінки [4, 11]. Рівні гормона у крові та 

центральній нервовій системі (ЦНС) не залежать 
один від одного, оскільки сам серотонін не прохо-
дить крізь гематоенцефалічний бар’єр, а залежить 
від кількості триптофану, яка досягла мозку, тому 
центральні та периферичні серотонінергічні систе-
ми розділені. Установлено, що в ЦНС серотонін 
активує нейрони анорексигенного пропіомелано-
кортину та інгібує нейрони нейропептиду Y, що 
має орексигенну дію і таким чином регулює апетит 
[14]. Отже, збільшення рівня гормона в ЦНС сприяє 
зменшенню споживання їжі і маси тіла, а гіпер-
продукція серотоніну в кишечнику, як вважають, 
призводить до ожиріння [17]. Також припускають, 
що серотонін може активувати зірчасті клітини 
печінки, які залучені у процес фіброзування органа 
[18]. Серотонін також впливає на буру жирову 
тканину, яка бере участь у метаболізмі глюкози та 
поліпшує чутливість до інсуліну, зокрема він інгі-
бує термогенез у цій тканині, що призводить до 
зниження витрат енергії та сприяє позитивному 
енергетичному балансу [5, 12]. 

Отже, гормони шлунково-кишкового тракту 
мож на розглядати як частину єдиної системи 
гуморальної регуляції організму, в якій пептиди 
за допомогою ендокринної, нейрокринної та 
паракринної сигналізації впливають на харчову 
поведінку, масу тіла і резистентність до інсуліну, 
тобто беруть участь  у патогенезі ожиріння та 
НАЖХП.

Мета роботи — визначити рівень серотоніну у 
підлітків з ожирінням та  неалкогольною жировою 
хворобою печінки.

Матеріали та методи 

Проведено комплексне обстеження 108 пацієнтів 
віком від 12 до 17 років, хворих на жиріння (55 хлоп-
чиків та 53 дівчинки). Контрольну групу утворили 
32 здорових підлітків без ознак хронічних захворю-
вань (18 хлопчиків та 14 дівчаток) з масою тіла, що 
не перевищувала норму за величиною індексу маси 
тіла для відповідного віку та статі.

Діагноз встановлено згідно з Міжнародною кла-
сифікацією хвороб 10-го перегляду та «Протоко-
лом надання медичної допомоги дітям, хворим на 
ожиріння» (наказ МОЗ України від 24.04.2006 
№ 254) [2]. Залежно від виявленої гепатобіліарної 
патології пацієнтів розподілили на дві групи: 1-ша 
група з функціональними розладами біліарного 
тракту (ФРБТ) — 29 (26,9 %) хворих, 2-га група з 
НАЖХП і ФРБТ — 79 (73,1 %). Діагноз ФРБТ 
установлено на підставі наказу МОЗ України від 
29.01.2013 № 59 «Уніфікований клінічний прото-
кол надання медичної допомоги дітям із захворю-
ваннями органів травлення», діагноз НАЖХП — за 
допомогою даних ультразвукового дослідження 
(УЗД) печінки (помірна гепатомегалія, підвищен-
ня ехогенності паренхіми та зниження звукопро-
відності), біохімічного обстеження (помірне підви-

Child_Endokrin_3-4_2022.indd   28 04.12.2022   21:44:06



29

УКРАЇНСЬКИЙ ЖУРНАЛ ДИТЯЧОЇ ЕНДОКРИНОЛОГIЇ
№ 3 — 4 2022

Л.А. Страшок, М.А. Хоменко

щення активності аланінамінотрансферази (АЛТ)) 
відповідно до рекомендацій з діагностики та ліку-
вання НАЖХП у дітей (ESPGHAN, 2012; 
NASPGHAN, 2017) [19, 20]. 

Усім хворим проводили комплексне клініко-
анамнестичне обстеження, клінічний та біохіміч-
ний аналіз крові. Біохімічне дослідження крові 
здійснювали уніфікованими методами за рекомен-
даціями IFCC на спектрофотометрах Solar PV 
1251C та Cormay Multi (Польща) за допомогою 
стандартних наборів фірми «СпайнЛаб» (Україна). 
Воно пе  редбачало визначення рівня γ-глутаміл-
транс пеп тидази (ГГТП), аспартатамінотрансфера-
зи (АСТ), аланінамінотрансферази (АЛТ), лужної 
фосфата зи (ЛФ), загального білірубіну та його 
фракцій, тригліцеридів (ТГ), загального холесте-
рину (ЗХС), холестерину ліпопротеїнів високої 
густи ни (ХСЛПВГ), холестерину ліпопротеїнів 
низької гус    тини (ХСЛПНГ), холестерину ліпо-
протеїнів дуже низької густини (ХСЛПДНГ) і 
величини коефіцієнта атерогенності (КА). Вміст 
імунореактивного інсуліну натще (ІРІ) визначали 
електрохемілюмінесцентним методом. Розрахо ву-
вали ін  декс HOMA-IR за формулою HOMA-IR = 
= (ІРІ0 × Гл0) : 22,5 [8]. Результат індексу ≥ 3,5 Од 
свідчив про наявність ІР [1]. Рівень серотоніну в 
крові визначали на апараті «Биан 130» флуоримет-
ричним методом [16]. Для оцінки структурно-
функ ціо нального стану органів черевної порожни-
ни проводили УЗД за допомогою апарата «Ultima  

SM-50» (Україна) конвексним датчиком 3,5— 
5,0 МГц та лінійним датчиком 7,5—10,0 МГц. 

Дослідження проведено з дотриманням вимог 
Гельсінської декларації 1975 р. та її перегляду 1983 р.

Отримані результати обробляли методом варіа-
ційної статистики з використанням пакетів ком п’ю-
терних програм Exсel 2010 (Microsoft) і Statis tіca 6.0. 
Для оцінки достовірності відмінностей між групами 
використовували параметричні та непараметричні 
критерії. Для порівняння частотних по  казників не -
залежних груп застосовували критерій χ2 Пірсона  і 
точний критерій Фішера (F). Різницю між показни-
ками вважали статистично значущою при p < 0,05. 
Для оцінки напряму, сили і значущості взаємозв’яз-
ку між досліджуваними ознаками проведено коре-
ляційний аналіз з визначенням не  параметричного 
коефіцієнта рангової кореляції Спірмена.

Результати та обговорення

За клініко-анамнестичними даними, статистич-
но значущих відмінностей між групами підлітків з 
різною гепатобіліарною патологією не виявлено 
(табл. 1). 

При аналізі антропометричних даних (табл. 2) 
як у хлопчиків, так і у дівчаток зареєстровано ста-
тистично значущо вищий показник обвід талії 
(ОТ)/зріст, що характеризує абдомінальний тип 
жиророзподілу, у хворих з НАЖХП з ФРБТ порів-
няно з пацієнтами з ФРБТ (р < 0,01). У дівчаток 

Таблиця 1
Результати клінікоанамнестичного обстеження підлітків з ожирінням 

Показник ФРБТ (n = 29) ФРБТ з НАЖХП (n = 79) p
Тривалість захворювання, роки 5,21±2,74 5,99±2,42 >0,05
Спадковість:

ожиріння 
цукровий діабет 2 типу
жовчнокам’яна хвороба

22 (75,9 %)
14 (48,3 %)
2 (6,9 %)

57 (72,2 %)
27 (34,2 %)
16 (20,3 %)

>0,05
>0,05
>0,05

Обтяжений перебіг вагітності 8 (27,6 %) 20 (25,3 %) >0,05
Маса при народженні:

низька (< 2500 г)
висока (> 4000 г)

1 (3,4 %)
6 (20,7 %)

5 (6,3 %)
11 (13,9 %)

>0,05
>0,05

Скарги:
головний біль
запаморочення
кардіалгія
підвищення апетиту
підвищена втомлюваність
емоційна лабільність
біль в епігастрії
біль у правому підребер’ї
біль у лівому підребер’ї
нудота
блювання
гіркота у роті
печія
відрижка
метеоризм
нестійкі випорожнення
запор

25 (86,2 %)
5 (17,2 %)
9 (31,0 %)
16 (55,2 %)
18 (62,1 %)
17 (58,6 %)
9 (31,0 %)
9 (31,0 %)
4 (13,8 %)
8 (27,6 %)
4 (13,8 %)
2 (6,9 %)
9 (31,0 %)
10 (34,5 %)
7 (24,1 %)
5 (17,2 %)
6 (20,7 %)

64 (81,0 %)
18 (22,8 %)
23 (29,1 %)
53 (67,1 %)
60 (75,9 %)
56 (70,9 %)
25 (31,6 %)
30 (38,0 %)
7 (8,9 %)
32 (40,5 %)
9 (11,4 %)
14 (17,7 %)
25 (31,6 %)
39 (49,4 %)
24 (30,4 %)
21 (26,6 %)
16 (20,3 %)

>0,05
>0,05
>0,05
>0,05
>0,05
>0,05
>0,05
>0,05
>0,05
>0,05
>0,05
>0,05
>0,05
>0,05
>0,05
>0,05
>0,05
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за наявності НАЖХП з ФРБТ статистично зна-
чущо вищими були значення маси тіла, індексу 
маси тіла, ОТ і обводу стегон (ОС) (р < 0,01). 
Абдомінальний тип жиророзподілу статистично 
значущо частіше траплявся у підлітків з НАЖХП 
з ФРБТ (58 (73,4 %)) порівняно з пацієнтами з 
ФРБТ (9 (31,0 %), р < 0,05).

За результатами фізикального обстеження, ста-
тистично значущої різниці за досліджуваними 
оз наками між групами не виявлено (табл. 3). 
Частота збільшення розмірів печінки, що є одним 
з діагностичних критеріїв НАЖХП, була   вищою у 
групі підлітків з НАЖХП з ФРБТ (р < 0,05). 

Аналіз біохімічних показників виявив, що у під-
літків з ожирінням середній рівень глюкози та 
інсуліну був статистично значущо вищим у хворих 
на НАЖХП з ФРБТ порівняно з пацієнтами з 
ФРБТ (р < 0,05; р < 0,01 відповідно) (табл. 4). 
Частота ІР та її виразність за значенням індексу 
HOMA-IR були вищими у групі хворих з ожирін-
ням та НАЖХП з ФРБТ (81 %, р < 0,01).

Середній рівень активності АЛТ і АСТ у під-
літків з ожирінням був статистично значущо 
вищим у підлітків з ожирінням та НАЖХП з 
ФРБТ порівняно з хворими на ожиріння та ФРБТ 
(р < 0,05). Активність ЛФ та ГГТП і рівень загаль-
ного білірубіну у підлітків з ожирінням були у 
межах референтних значень та не відрізнялись у 
групах. 

При аналізі ліпідного спектра у підлітків з ожи-
рінням та гепатобіліарною патологією лише рівень 
ТГ та ХСЛПДНГ були статистично значущо вищи-

ми у хворих на НАЖХП з ФРБТ порівняно з 
пацієнтами з ФРБТ (р < 0,05).

Для діагностики структурно-функціональних 
порушень печінки та жовчовивідних шляхів про-
ведено УЗД. Функціональні розлади біліарного 
тракту за гіпокінетичним типом зареєстровано в 
усіх хворих підлітків, ознаки стетозу печінки, що є 
початковою стадією НАЖХП, — у 79 (73,1) %. 

Таблиця 2
Антропометричні показники підлітків, хворих на ожиріння, залежно від статі та гепатобіліарної патології (M±SD)

Показник
Хлопчики (n = 55) Дівчатка (n = 53)
ФРБТ (n = 11) НАЖХП з ФРБТ (n = 44) ФРБТ (n =18) НАЖХП з ФРБТ (n = 35)

Маса тіла, кг 92,62 ± 12,06 95,73 ± 19,05 75,94 ± 9,29 85,73 ± 11,34*
Зріст, см 175,77 ± 6,67 172,53 ± 11,45 162,53 ± 5,75 163,03 ± 6,42
Індекс маси тіла, кг/м2 29,89 ± 2,68 31,87 ± 3,71 28,87 ± 4,52 32,29 ± 4,19*
Обвід талії, см 95,73 ± 10,79 100,66 ± 7,96 85,19 ± 6,02 93,37 ± 6,02*
Обвід стегон, см 111,59 ± 3,77 112,97 ± 8,52 107,31 ± 7,31 114,01 ± 7,60*
Обвід талії/  
Обвід стегон, од.

 
0,86 ± 0,10

 
0,89 ± 0,05

 
0,79 ± 0,05

 
0,82 ± 0,05

Обвід талії / Зріст, од. 0,54 ± 0,06 0,58 ± 0,04* 0,53 ± 0,05 0,57 ± 0,06*

Примітка. * Різниця між групами з різною гепатобіліарною патологією статистично значуща (р < 0,01).

Таблиця 3
Результати об’єктивного обстеження підлітків з ожирінням залежно від гепатобіліарної патології 

Показник ФРБТ (n = 29) ФРБТ з НАЖХП (n = 79) p
Обкладеність язика білим нальотом
Болючість при пальпації: 

ліве підребер’я
епігастральна ділянка
праве підребер’я

16 (55,2 %)

9 (31,0 %)
9 (31,0 %)
7 (24,1 %)

58 (73,4 %)

25 (31,6 %)
23 (29,1 %)
29 (36,7 %)

>0,05

>0,05
>0,05
>0,05

Збільшення розмірів печінки 24 (82,8 %) 79 (100,0 %) <0,05
Міхурові симптоми 2 (6,9 %) 15 (18,9 %) >0,05

Таблиця 4
Біохімічні показники підлітків, хворих на ожиріння, 
залежно від гепатобіліарної патології (M±SD)

Показник
ФРБТ  
(n = 29)

НАЖХП з ФРБТ 
(n = 79)

Глюкоза, ммоль/л 4,60 ± 0,60 4,84 ± 0,47*
ІРІ, мкМО/мл 18,24 ± 12,29 26,65 ± 11,94**
hoMA-ir, Од 3,76 ± 2,31 5,78 ± 2,59**
АЛТ, Од/л 21,42 ± 10,17 27,23 ± 11,76*
АСТ, Од/л 23,72 ± 8,42 28,24 ± 8,42*
ЛФ, Од/л 345,10 ± 141,36 320,27 ± 160,30
ГГТП, Од/л 21,85 ± 8,87 23,71 ± 7,04
Загальний білірубін, 
мкмоль/л

 
17,74 ± 7,23

 
15,84 ± 5,44

ЗХС, ммоль/л 5,02 ± 0,87 5,13 ± 0,87
ТГ, ммоль/л 1,21 ± 0,31 1,48 ± 0,58*
ХСЛПВГ, ммоль/л 1,44 ± 0,29 1,58 ± 0,37
ХСЛПНГ, ммоль/л 3,01 ± 0,88 2,89 ± 0,84
ХСЛПДНГ, ммоль/л 0,56 ± 0,15 0,66 ± 0,26*
КА, Од 2,62 ± 0,96 2,38 ± 0,85

Примітка. Різниця між групами з різною гепатобіліарною патологією 
статистично значуща: * p <0,05; ** р<0,01.
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За результатами УЗД установлено, що підлітки з 
ожирінням та НАЖХП з ФРБТ мали статистично 
значущо більший краніо-каудальний розмір печін-
ки порівняно з пацієнтами з ФРБТ ((150,71 ± 
± 13,10) і  (138,06 ± 13,85) мм відповідно; p < 0,01). 

При аналізі вмісту серотоніну у підлітків з ожи-
рінням залежно від гепатобіліарної патології вияв-
лено статистично значущо вищий рівень у хворих 
на НАЖХП та ФРБТ (медіана — 1,24 (між-
квартильний інтервал — 0,73; 1,52) мкмоль/л) 
порів няно з контрольною групою (0,93 (0,47; 1,04) 
мкмоль/л; р < 0,05) і відсутність статистично зна-
чущої різниці при порівнянні групи хворих з ФРБТ 
(0,89 (0,65; 1,53) мкмоль/л) з контрольною групою 
та пацієнтами з НАЖХП з ФРБТ (р > 0,05). 
Найвищий рівень серотоніну зареєстровано в групі 
хворих на НАЖХП та ФРБТ з ІР  (1,27 (0,73; 1,62) 
мкмоль/л, який статистично значущо відрізнявся 
від показника в контрольній групі (p < 0,05). 
У групі хворих з ФРБТ рівень серотоніну не від-
різнявся залежно від наявності чи відсутності ІР і 
мав тенденцію до підвищення у пацієнтів з ІР 
порівняно з контрольною групою. 

Проведено аналіз кореляційних зв’язків між 
рівнем серотоніну і антропометричними показни-
ками у підлітків з ожирінням. Установлено прямо 
пропорційний зв’язок між рівнем серотоніну та ОТ 
(r = 0,235; p < 0,05), співвідношеннями ОТ/Зріст 
(r = 0,286; p < 0,05), ОТ/ОС (r = 0,225; p < 0,05). 
Аналіз кореляційних зв’язків між вмістом серото-
ніну і лабораторними показниками у підлітків з 
ожирінням виявив прямо пропорційний зв’язок 
між рівнем серотоніну та концентрацією ТГ, 
ХСЛПДНГ (r = 0,269; p < 0,05), ІPI (r = 0,246; 
p < 0,05).

Установлений статистично значущо вищий рі  вень 
серотоніну у підлітків з ожирінням порівняно з 
контрольною групою, а також прямо пропорційний 
зв’язок між ним і показниками абдомінального ожи-

ріння, ліпідного та вуглеводного обмінів доповню-
ють уявлення щодо ролі серотоніну в ліпогенезі у 
печінці та жировій тканині та впливу на стан ІР, що 
продемонстровано у дослідженнях на тваринах [6].

Висновки

У всіх підлітків з ожирінням виявлено функціо-
нальні розлади біліарного тракту, у 73,1 % хворих 
діагностували НАЖХП. Установлено відсутність 
статистично значущої різниці при вивченні кліні-
ко-анамнестичних даних у підлітків з ожирінням 
залежно від гепатобіліарної патології. Абдомі-
нальний тип жиророзподілу статистично значущо 
частіше траплявся  у групі підлітків з ожирінням, 
яке супроводжувалось НАЖХП з ФРБТ, порівня-
но з групою пацієнтів з ФРБТ (р < 0,05).

Установлено, що у хворих з ожирінням та 
НАЖХП з ФРБТ рівень глюкози натще, ІРІ та 
частота його підвищення, значення індексу 
HOMA-IR і частота його підвищення є статистич-
но значущо більшими, ніж у пацієнтів з ожирінням 
та ФРБТ (p <0,05). 

Аналіз активності ферментів виявив статистич-
но значущо вищі значення АЛТ і АСТ у підлітків з 
НАЖХП з ФРБТ порівняно з пацієнтами з ФРБТ 
(р < 0,05). У підлітків з ожирінням та гепатобіліар-
ною патологією рівень  ТГ та ХСЛПДНГ був ста-
тистично значущо вищим за наявності НАЖХП і 
ФРБТ порівняно з лише ФРБТ (р < 0,05).

Зареєстровано статистично значущо вищий рі -
вень серотоніну у підлітків з ожирінням та 
НАЖХП з ФРБТ порівняно з контрольною гру-
пою (р < 0,05). Виявлено прямо пропорційний 
зв’язок між рівнем серотоніну і антропометрични-
ми показниками абдомінального типу ожиріння. 
Підвищення вмісту серотоніну корелювало з ви -
раз ністю ІР та збільшенням рівня атерогенних 
фракцій ліпідів.
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Serotonin levels in adolescents with obesity  
and non alcoholic fatty liver disease
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The prevalence of obesity has reached epidemic proportions not only among adults, but also in the pediatric population. 
Expectedly the number of obesity-associated diseases, including non alcoholic fatty liver disease (NAFLD) etc., increases, 
too. The pathogenesis of these conditions has common links, some of them are well known, others are being investigated. 
The latter include hormones of the gastrointestinal tract. They are considered as a part of the body’s humoral regulation. 
These compounds regulate energy balance of a body, and insulin resistance. It is assumed they can affect obesity and 
NAFLD pathogenesis.

Objective — to determine serotonin levels in adolescents with obesity and NAFLD.
Materials and methods. An examination of 108 adolescents aged 12—17 years with obesity (55 boys and 53 girls) was 

carried out. The control group consisted of 32 healthy adolescents (18 boys and 14 girls). Depending on the hepatobiliary 
pathology all patients were divided into two groups: 1st group included 29 (26.9 %) adolescents with functional disorders 
of the biliary tract (FDBT), and 2nd group consisted of 79 patients (73.1 %) with NAFLD and FDBT.

All patients underwent a comprehensive clinical and anamnestic examination, clinical and biochemical blood tests, 
including determination of the levels of γ-glutamyl transpeptidase (GGT), aspartate aminotransferase (AST), alanine 
aminotransferase (ALT), alkaline phosphatase (AP), total bilirubin and its fractions, triglycerides (TG), total cholesterol 
(TC), high-density lipoprotein cholesterol (HDL-C), low-density lipoprotein cholesterol (LDL-C), very low-density 
lipoprotein cholesterol (VLDL-C), atherogenic coefficient (AC) value. Levels of fasting glucose and immunoreactive insu-
lin (IRI), HOMA-IR index, and blood serotonin level were also determined. An ultrasound examination of the abdominal 
cavity was performed.

Results and discussion. According to the clinical and anamnestic data, there were no differences between the groups 
of adolescents with obesity, depending on the existing hepatobiliary pathology, except for a higher value of the WC/Height 
in patients with NAFLD and FDBT (p < 0.01). The results of laboratory investigations demonstrated that in patients with 
NAFLD and FDBT, compared to patients with FDBT, the following parameters were higher: fasting glucose level 
(p < 0.05), IRI (p < 0.01), the value of the HOMA-IR index and the frequency of its increase (p < 0.01), levels of ALT and 
AST activity (p < 0.05), the levels of triglycerides and VLDL- C (p < 0.05). The level of serotonin was higher in the group 
of patients with NAFLD and FDBT compared to the control group (p < 0.015).

Conclusions. Adolescents with obesity, accompanied by NAFLD and FDBT, had higher rates characterizing abdominal 
obesity, carbohydrate and lipid metabolism, liver enzyme activity compared to patients with FDBT. Serotonin levels were 
higher in the group of patients with NAFLD and FDBT compared to the control group.

Keywords: adolescents, obesity, NAFLD, functional disorders of the biliary tract, serotonin.
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ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

Назва діагнозу: Ожиріння
Коди стану або захворювання. НК 025:2021 

«Класифікатор хвороб та споріднених проблем 
охорони здоров’я»:

Е.66.0 Ожиріння внаслідок надлишку калорій
Е.66.1 Ожиріння викликане лікарськими препа-

ратами
Е.66.2 Надлишкове ожиріння із альвеолярною 

гіповентиляцією (синдром Пікквіка)
Е.66.3 Надлишкова маса тіла
Е.66.8 Морбідне ожиріння
Е.66.9 Ожиріння неуточнене
Е.67.8 Інше уточнене надлишкове харчування
Е.68. Наслідки надлишкового харчування (не 

використовується для хронічного переїдання)

Стандарти медичної допомоги 
«Ожиріння у дітей»

Стандарт 1. Діагностика надлишкової 
маси тіла і ожиріння у дітей і підлітків

Положення стандарту медичної допомоги

Діагноз надлишкова маса тіла та ожиріння у 
дітей та підлітків встановлюється на підставі роз-
рахунку індексу маси тіла (ІМТ) (перцентильні 
показники) відповідно до статі та віку (Додаток 2).

Обґрунтування

ІМТ дітей та підлітків досить добре співвідно-
ситься з перцентильними показниками відсотків 
вмісту жиру в організмі, виміряними за допомогою 
більш прямих методів. Проте ІМТ не може дифе-
ренціювати м’язову тканину від жирової і, таким 
чином, не може відрізнити надлишок жирової тка-
нини від збільшеної м’язової маси під час діагнос-

https://www.dec.gov.ua/cat mtd/galuzevi-standarti-ta-klinichni-nastanovi/
Розробники: І.В. Микичак, Н.Б. Зелінська, Т.В. Чайченко, О.В. Анопрієнко, І.В. Бачинська, М.Є. Маменко, 

О.В. Перехрестенко, Н.Л. Погадаєва, І.М. Тодуров, О.В. Швець, Л.П. Шейко.
Методологічний супровід та інформаційне забезпечення: О.І. Гуленко.
Рецензенти: С.І. Турчина, О.О. Фіщук.
Дата оновлення стандартів — 2027 рік.

Стандарти медичної допомоги «Ожиріння у дітей» розроблені з урахуванням сучасних вимог доказової медици-
ни, розглядають питання профілактики, діагностики, лікування та спостереження за дитиною із надлишковою 
масою тіла.

Стандарти медичної допомоги (СМД) розроблені на основі клінічної настанови «Ожиріння у дітей», яка ґрун-
тується на принципах доказової медицини з урахуванням сучасних міжнародних рекомендацій, у клінічній наста-
нові, а саме: Pediatric Obesity — Assessment, Treatment, and Prevention: An Endocrine Society Clinical Practice Guideline 
(2017).

За формою, структурою та методичними підходами щодо використання засад доказової медицини СМД відпо-
відають вимогам «Методики розробки та впровадження медичних стандартів (уніфікованих клінічних протоколів) 
медичної допомоги на засадах доказової медицини», затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України 
від 28 вересня 2012 р. № 751, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 29 листопада 2012 р. за № 2001/22313.

СМД розроблені мультидисциплінарною робочою групою, затвердженою наказом Міністерства охорони 
здоров’я України від 18 серпня 2020 р. № 1908 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров’я України від 4 жовт-
ня 2021 р. № 2150).

Згідно з ліцензійними вимогами та стандартами акредитації у закладі охорони здоров’я має бути наявний внут-
рішній документ (клінічний маршрут пацієнта), що уніфікує медичну допомогу дітям з надлишковою масою тіла 
на локальному рівні.
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тування в дитини чи підлітка надлишкової маси 
тіла або ожиріння.

Обов’язкові критерії якості

1. Діагностувати надлишкову масу тіла і ожиріння 
в дитини віком > 2-х років або підлітка за допо-
могою ІМТ, що розраховується за формулою: 
маса (кг)/зріст (м2):
– діагностувати надлишкову масу тіла, якщо 

ІМТ > 85-го перцентиля, але < 97-го перцен-
тиля для відповідного віку і статі;

– діагностувати ожиріння, якщо ІМТ > 97-го 
перцентиля;

– морбідне ожиріння визначається як ІМТ 
> 120 % понад 97-й перцентиль або > 35 кг/м2.

– Діагностувати ожиріння в дитини віком до 2-х 
ро  ків, якщо маса тіла по відношенню до зрос-
ту > 97-го перцентиля для дитини відповідної 
статі і віку.

2. Кожній дитині і підлітку, які звертаються з при-
воду будь-якої патології, проводити антропо-
мет ричні вимірювання (маса тіла, зріст) з оцін-
кою маси тіла (Додаток 2).

3. Під час огляду дитини також слід оцінити на -
ступне:
– артеріальний тиск (АТ) з інтерпретацією ре -

зультатів за допомогою нормативних таблиць 
артеріального тиску за перцентилями відпо-
відно до зросту/віку/статі (Додаток 4);

– наявність чорного акантозу та шкірних міток, 
наявність інтенсивних вугрів та гірсутизму у 
дівчат-підлітків;

– фундоскопічне дослідження для виявлення 
псевдопухлини головного мозку;

– болючість і обмеження руху коліна, ноги або 
стопи;

– периферичний набряк;
– дані пальпації щитоподібної залози;
– клінічні вияви, пов’язані із синдромальним 

ожирінням, особливо за наявності аномалій 
неврологічного розвитку (Додаток 5).

4. Розраховувати, фіксувати та переглядати пер-
центилі ІМТ дитини чи підлітка щонайменше 
щорічно під час огляду її здоровою та/або під 
час хвороби.

5. Проводити скринінг на супутні захворювання і 
стани у дітей з надлишковою масою тіла або 
ожирінням (Додаток 1, 3).

6. Дітей, хворих на ожиріння на етапах статевого 
дозрівання, з низьким зростом та уповільненою 
швидкістю зростання на тлі прогресуючого 
збіль шення маси тіла обстежувати на предмет 
можливої супутної ендокринопатії.

7. У разі діагностики морбідного ожиріння напра-
вити дитину або підлітка на консультацію до 
дитячого ендокринолога. Під час обстеження 
розглянути можливість наявності певного гене-
тичного синдрому, в який ожиріння входить як 
симптом (Додаток 5), у такому разі направити 

пацієнта до медичного генетика для визначення 
подальшої тактики лікування.

8. Проводити генетичне тестування у пацієнтів з 
надзвичайно тяжким ожирінням (віком до 5 ро -
ків), а також тих, хто має клінічні ознаки гене-
тичних синдромів з ожирінням (зокрема знач-
ної гіперфагії) та/або сімейного анамнезу мор-
бідного ожиріння.

Бажані критерії якості

1. Проводити психологічний скринінг усіх моло-
дих людей з ожирінням щодо наявності проб лем 
психічного здоров’я, ставлячи питання щодо:
– невідвідування школи/пропущених занять;
– випадків, коли однолітки дражняться через 

надлишкову масу тіла та відповідно зовніш-
ній вигляд;

– депресії/завдання собі шкоди;
– вибухів гніву;
– сексуальної активності, вживання алкоголю, 

наркотиків;
– розладів харчування — виснаження, анорек-

сії, переїдання, звичних епізодів блювання 
після споживання їжі;

– функціонування сім’ї/сімейного ставлення 
до наявності надлишкової маси тіла та, зокре-
ма, до ожиріння/батьківської психопатології.

2. У разі наявності показань спрямовувати пацієн-
тів до спеціаліста з психічного здоров’я.

Стандарт 2. Профілактика ожиріння

Положення стандарту медичної допомоги

Профілактика ожиріння має починатися з ран-
нього дитинства з метою попередження захворю-
вань, до яких може призводити ожиріння у дітей.

Обґрунтування

Доведено ефективність підтримки універсаль-
них засобів профілактики ожиріння, які слід почи-
нати в ранньому дитинстві, продовжувати їх про-
тягом дитинства та підліткового віку.

Обов’язкові критерії якості

1. Сприяти і брати участь у постійній освітній 
роботі щодо здорового харчування та фізичної 
активності серед дітей та підлітків, батьків/опі-
кунів і громади; заохочувати заклади освіти 
проводити відповідну освітню роботу щодо здо-
рового харчування.

2. Рекомендувати дітям, підліткам, їхнім батькам/ 
особам, які опікуються ними, здорові харчові 
звички та здоровий вибір у харчуванні, зокрема:
– уникати споживання висококалорійних, бід-

них поживними речовинами харчових про-
дуктів (наприклад, підсолоджені напої, спор-
тивні напої, фруктові напої, більшість страв 
фаст-фуду, або продукти з додаванням столо-
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вого цукру, кукурудзяного сиропу з високим 
вмістом фруктози, продукти з високим вміс-
том жиру і трансжиру, або харчові продукти з 
високим вмістом солі, висококалорійні заку-
ски);

– заохочувати до споживання цільних фруктів, 
а не фруктових соків.

3. Рекомендувати дітям та підліткам проводити 
щонайменше 20 хв, оптимально 60 хв, енергій-
ної фізичної активності щонайменше 5 днів на 
тиждень для поліпшення метаболічного здо-
ров’я та зменшення ймовірності розвитку ожи-
ріння.

4. Рекомендувати дітям та підліткам здоровий сон 
(від 8 до 11 год), щоб знизити ймовірність роз-
витку ожиріння внаслідок змін обміну речовин, 
пов’язаних із порушеним сном.

5. Рекомендувати дітям, підліткам, їхнім батькам 
чи особам, які опікуються ними, урівноважува-
ти невідворотні витрати часу на сучасні комп’ю-
терні технології, щоб мати більше можливостей 
для фізичної активності.

6. Рекомендувати залучатись до заходів, спрямо-
ваних на профілактику ожиріння, всій сім’ї, а не 
лише окремому пацієнту.

7. Надавати рекомендації щодо мінімізації дитя-
чого стресу, оскільки несприятливі події в житті 
пов’язані з розвитком ожиріння у дітей, а також 
численними іншими ускладненнями протягом 
усього життя.

8. Рекомендувати грудне вигодовування немовлят, 
враховуючи його численні переваги для здоров’я.

Бажані критерії якості

1. Використовувати шкільні програми та залучати 
громадськість до профілактики дитячого ожи-
ріння.

2. Застосовувати комплексні втручання щодо змі-
ни поведінки, спрямовані на запобігання ожи-
рінню. Такі програми мають бути інтегровані з 
програмами на рівні шкіл та громади, щоб охо-
пити найширшу аудиторію.

3. Оцінювати функцію сім’ї та вносити відповідні 
рекомендації щодо вирішення проблем сімей-
них стресових факторів для зменшення розвит-
ку ожиріння.

Стандарт 3. Лікування ожиріння

Положення стандарту медичної допомоги

Лікування дітей та підлітків має бути комплекс-
ним та вимагає в першу чергу змін у харчуванні, 
фізичній активності та середовищі, яке оточує 
дитину.

Обґрунтування

Доведено, що комбінований поведінковий під-
хід, який охоплює зміни в харчуванні та фізичній 

активності, може сприяти значному та клінічно 
значущому зниженню надлишкової маси тіла в 
дітей та підлітків. Тому дітям і підліткам з надлиш-
ковою масою тіла і ожирінням слід ре  комендувати 
інтенсивні, адекватні віку, традиціям, сімейно-орі-
єнтовані модифікації способу життя (зміни харчу-
вання, фізичні навантаження, поведінку), що спри-
яють зниженню ІМТ. Поведінкова модифікація 
допомагає визначити готовність дитини до змін та 
потенційні перешкоди для досягнення цих змін.

Обов’язкові критерії якості

1. Рекомендувати дітям і підліткам з надлишко-
вою масою тіла і ожирінням використовувати і 
підтримувати здорові харчові звички, а саме:
– зниження споживання продуктів із додаван-

ням цукру та заборона підсолоджених цукром 
напоїв;

– зниження споживання продуктів і напоїв, що 
містять сироп з високим вмістом фруктози, 
та харчових продуктів, що містять кукурудзя-
ний сироп з високим вмістом фруктози;

– зменшення споживання продуктів з високим 
вмістом жиру, трансжиру, високим вмістом 
солі або оброблених продуктів харчування та 
страв швидкого харчування (фаст-фуду);

– споживання цілих фруктів, а не фруктових 
соків;

– навчання контролювати порцію;
– зниження вмісту насичених дієтичних жирів 

для дітей та підлітків старше 2 років;
– споживання продуктів, що містять харчові 

волокна, фруктів та овочів;
– своєчасне, регулярне харчування та уникнен-

ня перекусів протягом дня, особливо після 
школи та після вечері;

– обмеження споживання цукру до < 5—10 % 
від загальної добової калорійності, за винят-
ком випадків, коли цукри містяться у свіжих 
фруктах і овочах, які мають менше калорій та 
більше клітковини, ніж оброблені продукти з 
вуглеводами. Також обмежувати вуглеводи, 
які відносять до «вільних цукрів», зокрема 
мед; інші підсолоджувачі; глюкоза/фруктоза 
і цукор, що його додає кухар, споживач або 
виробник.

2. Своєчасно виявляти в середовищі дітей чи під-
літків обставини, що викликають харчові сигна-
ли (нудьга, стрес, самотність, тривале перебу-
ван ня перед екраном).

3. Рекомендувати досягати і підтримувати щоден-
ну фізичну активність — від помірної до енер-
гійної — щонайменше 20 хв з досягненням 60 хв 
протягом кількох місяців і надалі для підтри-
мання нормальної маси тіла, у поєднанні з конт-
рольованою за калорійністю дієтою. Альтер на-
тивою може бути біг помірної інтенсивності й 
тренування з невеликими інтервалами від 10 до 
15 хв. Під час помірних вправ дитина може 
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говорити, але не співати, а під час енергійних — 
не може співати та їй складно розмовляти.

4. Рекомендувати та підтримувати обмеження 
ча  су неакадемічного перебування перед екра-
ном комп’ютера до 1—2 год на добу та скорочен-
ня часу, який дитина проводить сидячи, напри-
клад, за клавіатурою. Уникати наявності теле-
візора в спальні дитини, що збільшує екранний 
час та збільшує споживання калорій, послаблю-
ючи позитивний вплив батьків на просування 
здорових звичок.

5. Дієтолог повинен рекомендувати обмеження 
калорійності їжі для зниження маси тіла або її 
підтримки (Додаток 6).

6. Усім пацієнткам із синдромом полікістозних 
яєчників (СПКЯ) та ожирінням чи надмірною 
масою тіла рекомендовані модифікації способу 
життя, а саме: зміни харчування та поведінки, 
достатні фізичні навантаження зад ля досягнен-
ня зниження маси тіла та інсулінорезистентнос-
ті. Рекомендовано мультидисциплінарне веден-
ня підлітків із СПКЯ та ожирінням із залучен-
ням дієтолога, гінеколога, ендокринолога та 
психолога.

7. Відповідно до чинних нормативно-правових ак -
тів проводити консультування психолога та со -
ціального працівника у разі виявлення насилля 
та жорстокого поводження з дітьми.

8. Фахівцям, які беруть участь у наданні медичної 
допомоги дітям з ожирінням, слід:
– визначати неприйнятні моделі виховання, 

по  в’язані з дієтою та активністю, і навчати 
членів родини звичкам щодо здорового хар-
чування та фізичної активності;

– перевіряти і діагностувати нездорові моделі 
внутрішньосімейного спілкування та підтри-
мувати моделі виховання, спрямовані на під-
вищення самооцінки дитини чи підлітка;

– визначати наявність супутніх психосоціаль-
них захворювань і консультувати у разі підоз-
ри на психосоціальні проблеми.

9. Призначати медикаментозне лікування дітей та 
підлітків з ожирінням, тільки якщо завдяки 
програмі інтенсивної зміни способу життя не 
вдалося обмежити збільшення маси тіла або з 
метою контролю супутніх станів, а також врахо-
вуючи можливість довгострокових ризиків. Не 
рекомендується використання медикаментів у 
дітей і підлітків віком до 16 років, які не мають 
ожиріння, а лише надлишкову масу тіла.

10. Застосовувати лікарські засоби для лікування 
ожиріння у дітей та підлітків відповідно до 
інструкції для медичного застосування та лише 
одночасно з програмою модифікації способу 
життя найвищої інтенсивності. Не рекомендо-
вано застосування лікарського засобу метфор-
мін для зниження маси тіла у дітей.

11. Слід припинити медикаментозне лікування й 
переоцінити стан пацієнта, якщо ІМТ не знижу-

ється більше ніж на 4 % після прийому ліків 
проти ожиріння в повному дозуванні протягом 
12 тиж.

Бажані критерії якості

1. Для коригування проблем психічного здоров’я, 
пов’язаних з ожирінням, необхідна спільна ро -
бота психологів, вчителів, а також медичних 
працівників.

2. Баріатрична хірургія може бути показана під-
літкам, які страждають від ожиріння і мають 
коморбідну патологію, що загрожує їхньому 
здоров’ю. Проводити баріатричну хірургію 
лише за таких умов:
– пацієнт досяг 4 або 5-ї стадії пубертатного 

розвитку за Таннером і остаточного чи майже 
остаточного зросту дорослої людини, має 
ІМТ понад 40 кг/м2 або має ІМТ понад 35 кг/м2 
та тяжкі супутні захворювання;

– тяжке ожиріння та супутні захворювання збе-
рігаються, незважаючи на дотримання стан-
дартної програми модифікації способу життя, 
з фармакотерапією або без неї;

– психологічна оцінка підтверджує надійність 
та компетентність сімейної ланки (може бути 
психологічний дистрес унаслідок порушення 
якості життя внаслідок ожиріння) і пацієнт 
не має відповідних нелікованих психічних 
захворювань;

– психологічний дистрес у підлітка, зумовле-
ний ожирінням з ІМТ > 40 кг/м2;

– пацієнт демонструє здатність дотримуватися 
принципів здорового харчування та активності;

– є доступ до досвідченого хірурга в дитячому 
хірургічному баріатричному центрі, де мож-
ливо забезпечити необхідні умови для ліку-
вання пацієнтів, зокрема роботу команди, що 
здатна довгостроково стежити за метаболіч-
ними і психосоціальними потребами пацієн-
та та родини.

3. Рішення щодо ефективності або неефективнос-
ті консервативних програм лікування ожиріння 
у підлітків, які є потенційними кандидатами 
для метаболічної/баріатричної хірургії, має 
бути винесено шляхом лікарського консиліуму 
протягом 1 року.

Індикатори якості медичної допомоги

Перелік індикаторів якості медичної допомоги

1. Наявність у лікарів, які надають медичну допо-
могу дітям з ожирінням, клінічного маршруту 
пацієнта (КМП).

2. Відсоток дітей з надлишковою масою тіла чи 
ожирінням, у яких під час профілактичних ог -
лядів було виявлено супутні захворювання.

3. Відсоток дітей з ожирінням, у яких ІМТ знизив-
ся до показника, що відповідає нормальній масі 
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тіла (< 85-го перцентиля) дитини відповідної 
статі і віку.

4. Відсоток дітей з ожирінням, у яких ІМТ знизив-
ся до показника, що відповідає надлишковій 
масі тіла (< 97-го перцентиля) дитини відповід-
ної статі і віку.

Паспорти індикаторів якості медичної допомоги

1. Наявність у лікарів, які надають медичну 
допомогу дітям з ожирінням КМП

Зв’язок індикатора із затвердженими 
настановами, стандартами та протоколами 
медичної допомоги

Індикатор ґрунтується на положеннях стандар -
ту медичної допомоги «Ожиріння у дітей».

Зауваження щодо інтерпретації та аналізу 
індикатора

Даний індикатор характеризує організаційний 
аспект запровадження сучасних протоколів ме -
дичної допомоги в регіоні. Якість медичної до -
помоги пацієнтам, відповідність надання ме  дичної 
допомоги вимогам КМП, відповідність КМП чин-
ному стандарту медичної допомоги (СМД) даним 
індикатором висвітлюватися не може, але для 
аналізу цих аспектів необхідне обов’язкове запро-
вадження КМП у закладах охорони здоров’я 
(ЗОЗ).

Бажаний рівень значення індикатора:
• 2022 р. — 90 %.
• 2023 р. та подальший період — 100 %.

Інструкція з обчислення індикатора

Організація (ЗОЗ), яка має обчислювати інди-
катор: структурні підрозділи з питань охорони 
здоров’я обласних державних адміністрацій.

Дані надаються лікарями, які надають медичну 
допомогу дітям з ожирінням, розташованими на 
території обслуговування, до структурних підроз-
ділів з питань охорони здоров’я обласних держав-
них адміністрацій.

Дані надаються поштою, в тому числі електрон-
ною поштою.

Метод обчислення індикатора: підрахунок шля-
хом ручної або автоматизованої обробки. Індика-
тор обчислюється структурними підрозділами з 
питань охорони здоров’я обласних державних ад -
мі ністрацій після надходження інформації від всіх 
лікарів, які надають медичну допомогу дітям з 
ожирінням, зареєстрованих на території обслуго-
вування. Зна чення індикатора обчислюється як 
відношення чисельника до знаменника.

Знаменник індикатора складає загальна кількість 
лікарів, які надають медичну допомогу дітям з ожи-
рінням, зареєстрованих на території обслуговування. 
Джерелом інформації є звіт структурних підрозділів 
з питань охорони здоров’я обласних державних адмі-
ністрацій, який містить інформацію про кількість 

лікарів, які надають медичну допомогу дітям з ожи-
рінням, зареєстрованих на території обслуговування.

Чисельник індикатора складає загальна кіль-
кість лікарів, які надають медичну допомогу дітям 
з ожирінням, зареєстрованих на території обслуго-
вування, для яких задокументований факт наяв-
ності КМП ве  дення дітей з ожирінням.

Джерелом інформації є КМП, наданий лікарями, 
які надають медичну допомогу дітям з ожирінням.

Значення індикатора наводиться у відсотках.

2. Відсоток дітей з надлишковою масою тіла  
чи ожирінням, у яких під час профілактичних  
ог  лядів було виявлено супутні захворювання

Зв’язок індикатора із затвердженими 
настановами, стандартами та протоколами 
медичної допомоги

Індикатор ґрунтується на положеннях стандарту 
медичної допомоги«Ожиріння у дітей».

Зауваження щодо інтерпретації та аналізу  
інди катора

При аналізі індикатора слід враховувати непри-
пустимість формального та необґрунтованого від-
несення до чисельника індикатора тих пацієнтів, 
для яких не проводилося профілактичного огляду 
лікарем, який надає медичну допомогу дітям з 
ожирінням протягом звітного періоду. В первинній 
медичній документації мають бути задокументова-
ні факти медичного огляду пацієнта, виконання 
обов’язкових діагностичних про цедур, визначених 
у стандарті медичної до  помоги, а також наявність 
або відсутність уск ладнень захворювання. Паці-
єнти, для яких за  писи обов’язкових діагностичних 
процедур у медичній документації відсутні, не 
включаються до чисельника індикатора. Цільовий 
(бажаний) рівень значення індикатора на етапі 
запровадження СМД не визначається заради запо-
бігання викривленню реальної ситуації внаслідок 
адміністративного тиску.

Інструкція з обчислення індикатора

Організація (заклад охорони здоров’я), яка має 
обчислювати індикатор: лікар, який надає медичну 
допомогу дітям з ожирінням; структурні підрозді-
ли з питань охорони здоров’я місцевих державних 
адміністрацій.

Дані про кількість пацієнтів надаються лікаря-
ми, які надають медичну допомогу дітям з ожирін-
ням, розташованими на території обслуговування, 
до структурних підрозділів з питань охорони 
здоров’я місцевих державних адміністрацій.

Дані надаються поштою, в тому числі електрон-
ною поштою.

Метод обчислення індикатора: підрахунок шля-
хом ручної обробки. За наявності автоматизованої 
технології ЗОЗ, в якій обробляються формалізова-
ні дані щодо медичної допомоги в обсязі, що відпо-
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відає Медичній карті амбулаторного хворого 
(форма 025/0) — автоматизована обробка.

Індикатор обчислюється лікарем, який надає 
медичну допомогу дітям з ожирінням, шляхом 
ручного або автоматизованого аналізу інформації 
Ме  дичних карт амбулаторного хворого (форма 
025/0). Індикатор обчислюється структурними 
підрозділами з питань охорони здоров’я місцевих 
державних адміністрацій після надходження від 
усіх лікарів, які надають медичну допомогу дітям з 
ожирінням, зареєстрованих в регіоні обслугову-
вання, інформації щодо загальної кількості пацієн-
тів, які складають чисельник та знаменник індика-
тора. Значення індикатора обчислюється як від-
ношення чисельника до знаменника.

Знаменник індикатора складає загальна кіль-
кість дітей з надлишковою масою тіла чи ожирін-
ням, у яких під час профілактичних оглядів було 
виявлено супутні захворювання.

Джерелом інформації є:
Медична карта амбулаторного хворого (форма 

025/о).
Чисельник індикатора складає загальна кіль-

кість дітей з надлишковою масою тіла чи ожирін-
ням, для яких наявні записи про профілактичний 
огляд протягом звітного періоду та наведена інфор-
мація про медичний стан па  цієнта із зазначенням 
деталей медичного огляду.

Джерелом інформації є:
Медична карта амбулаторного хворого (фор -

ма 025/о).
Значення індикатора наводиться у відсотках.

3. Відсоток дітей з ожирінням, у яких ІМТ 
знизився до показника, що відповідає нормальній 
масі тіла (< 85-го перцентиля) дитини 
відповідної статі та віку

Зв’язок індикатора із затвердженими 
настановами, стандартами та протоколами 
медичної допомоги

Індикатор ґрунтується на положеннях стандарту 
медичної допомоги «Ожиріння у дітей».

Зауваження щодо інтерпретації  
та аналізу індикатора

Цільовий (бажаний) рівень значення індикатора 
на етапі запровадження стандарту медичної допомо-
ги не визначається заради запобігання викривленню 
реальної ситуації внаслідок адміністративного тиску.

Інструкція з обчислення індикатора

Організація (заклад охорони здоров’я), яка має 
обчислювати індикатор: лікар, який надає медичну 
допомогу дітям з ожирінням; структурні підрозді-
ли з питань охорони здоров’я місцевих державних 
адміністрацій.

Дані про кількість пацієнтів надаються лікаря-
ми, які надають медичну допомогу дітям з ожирін-

ням, розташованими на території обслуговування, 
до структурних підрозділів з питань охорони здо-
ров’я місцевих державних адміністрацій.

Дані надаються поштою, в тому числі електрон-
ною поштою.

Метод обчислення індикатора: підрахунок шля-
хом ручної обробки. За наявності автоматизованої 
технології ЗОЗ, в якій обробляються формалізова-
ні дані щодо медичної допомоги в обсязі, що відпо-
відає Медичній карті амбулаторного хворого 
(форма 025/0) — автоматизована обробка.

Індикатор обчислюється лікарем, який надає 
медичну допомогу дітям з ожирінням, шляхом 
ручного або автоматизованого аналізу інформації 
Ме  дичних карт амбулаторного хворого (форма 
025/0). Індикатор обчислюється структурними 
підрозділами з питань охорони здоров’я місцевих 
державних адміністрацій після надходження від 
лікарів, які надають медичну допомогу дітям з 
ожирінням, зареєстрованих в регіоні обслугову-
вання, інформації щодо загальної кількості пацієн-
тів, які складають чисельник та знаменник індика-
тора. Значення індикатора обчислюється як від-
ношення чисельника до знаменника.

Знаменник індикатора складає загальна кількість 
дітей з ожирінням, у яких ІМТ знизився до показ-
ника, що відповідає нормальній масі тіла дитини 
(<  5-го перцентиля) відповідної статі та віку.

Джерелом інформації є:
Медична карта амбулаторного хворого (форма 

025/о).
Чисельник індикатора складає загальна кіль-

кість дітей з діагнозом ожиріння, для яких наведе-
на інформація про медичний стан пацієнта із зазна-
ченням деталей медичного огляду та антропомет-
ричних вимірювань.

Джерелом інформації є:
Медична карта амбулаторного хворого (форма 

025/о).
Значення індикатора наводиться у відсотках.

4. Відсоток дітей з ожирінням, у яких ІМТ 
знизився до показника, що відповідає надлишковій 
масі тіла (< 97-го перцентиля) дитини 
відповідної статі та віку

Зв’язок індикатора із затвердженими 
настановами, стандартами та протоколами 
медичної допомоги

Індикатор ґрунтується на положеннях стандарту 
медичної допомоги «Ожиріння у дітей».

Зауваження щодо інтерпретації та аналізу 
індикатора

Цільовий (бажаний) рівень значення індикатора 
на етапі запровадження стандарту медичної допо-
моги не визначається заради запобігання викрив-
ленню реальної ситуації внаслідок адміністратив-
ного тиску.
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Інструкція з обчислення індикатора

Організація (заклад охорони здоров’я), яка має 
обчислювати індикатор: лікар, який надає медичну 
допомогу дітям з ожирінням; структурні підрозді-
ли з питань охорони здоров’я місцевих державних 
адміністрацій.

Дані про кількість пацієнтів надаються лікаря-
ми, які надають медичну допомогу дітям з ожирін-
ням, розташованими на території обслуговування, 
до структурних підрозділів з питань охорони 
здоров’я місцевих державних адміністрацій.

Дані надаються поштою, в тому числі електрон-
ною поштою.

Метод обчислення індикатора: підрахунок шля-
хом ручної обробки. За наявності автоматизованої 
технології ЗОЗ, в якій обробляються формалізова-
ні дані щодо медичної допомоги в обсязі, що відпо-
відає Медичній карті амбулаторного хворого 
(форма 025/0) — автоматизована обробка.

Індикатор обчислюється лікарем, який надає 
медичну допомогу дітям з ожирінням, шляхом 
ручного або автоматизованого аналізу інформації 
Медичних карт амбулаторного хворого (форма 
025/0). Індикатор обчислюється структурними 

підрозділами з питань охорони здоров’я місцевих 
державних адміністрацій після надходження від 
лікарів, які надають медичну допомогу дітям з 
ожирінням, зареєстрованих у регіоні обслугову-
вання, інформації щодо загальної кількості пацієн-
тів, які складають чисельник та знаменник індика-
тора. Значення індикатора обчислюється як від-
ношення чисельника до знаменника.

Знаменник індикатора складає загальна кількість 
дітей з ожирінням, у яких ІМТ знизився до показ-
ника, що відповідає надлишковій масі тіла (< 97-го 
перцентиля) дитини відповідної статі та віку.

Джерелом інформації є:
Медична карта амбулаторного хворого (форма 

025/о).
Чисельник індикатора складає загальна кіль-

кість дітей з діагнозом ожиріння, для яких наведе-
на інформація про медичний стан хворого із зазна-
ченням деталей медичного огляду та антро-
пометричних вимірювань.

Джерелом інформації є:
Медична карта амбулаторного хворого (форма 

025/о).
Значення індикатора наводиться у відсотках.

1. Електронний документ «Клінічна настанова, засно-
вана на доказах, «Ожиріння у дітей», 2022.

2. Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 
14 лютого 2012 р. № 110 «Про затвердження форм 
первинної облікової документації та інструкцій щодо 
їх заповнення, що використовуються у закладах охо-
рони здоров’я незалежно від форми власності та під-
порядкування», зареєстрований в Міністерстві юсти-
ції України 28 квітня 2012 р. за № 661/20974.

3. Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 
28 вересня 2012 р. № 751 «Про створення та впровад-
ження медико-технологічних документів зі стандар-
тизації медичної допомоги в системі Міністерства 
охорони здоров’я України», зареєстрований в Міні-
стерстві юстиції України 29 листопада 2012 р. за 
№ 2001/22313.

4. Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 
28 липня 2014 р. № 527 «Про затвердження форм 
первинної облікової документації та інструкцій щодо 
їх заповнення, що використовуються у закладах охо-
рони здоров’я, які надають амбулаторно-поліклініч-
ну допомогу населенню, незалежно від підпорядку-
вання та форми власності», зареєстрований в Міні-

стерстві юстиції України 13 серпня 2014 р. за 
№ 959/25736.

5. Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 
28 лютого 2020 р. № 587 «Деякі питання ведення 
Реєстру медичних записів, записів про направлення 
та рецептів в електронній системі охорони здоров’я», 
зареєстрований в Міністерстві юстиції України 5 бе -
резня 2020 р. за № 236/34519.

6. Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 
18 вересня 2020 р. № 2136 «Деякі питання ведення 
Реєстру медичних висновків в електронній системі 
охорони здоров’я», зареєстрований в Міністерстві 
юстиції України 30 вересня 2020 р. за № 952/35235.

7. Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 
30 листопада 2020 р. № 2755 «Про затвердження 
Порядку ведення Реєстру пацієнтів в електронній 
системі охорони здоров’я», зареєстрований в Міні-
стерстві юстиції України 13 січня 2021 р за 
№ 44/35666.

8. Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 
13 червня 2022 р. № 1011 «Про затвердження чотир-
надцятого випуску Державного формуляра лікар-
ських засобів та забезпечення його доступності».

Перелік літературних джерел, використаних при розробці  
Стандартів медичної допомоги
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Додаток 1  
до Стандартів медичної допомоги «Ожиріння у дітей»

Алгоритм діагностики і лікування дітей  
з надлишковою масою тіла чи ожирінням

ІМТ ≥ 85-го перцентиля

Анамнез і клінічне обстеження

Чи є затримка розвитку?

Каріотип; дослідження метилювання ДНК Дослідження лептину, інсуліну проінсуліну 

Додаткове відповідне обстеження

Уповільнені 
темпи росту 

Ендокринне 
обстеження

Синдром 
Прадера—Віллі

Синдром Барде—Бідла
Синдром Альстема

Дефіцит Tub

Вроджений дефіцит 
лептину  

Дефіцит PCSK1

Дефіцит лептину/рецептора лептину
Дефіцит РОМС
Дефіцит MC4R
Дефіцит SH2B1
Дефіцит KSR2

Молекулярно-генетичне  
дослідження

Патологія нейро-
психічного роз-
витку чи тяжка 

гіперфагія

Генетичне 
обстеження

Чи наявні дистрофія сітківки, 
фотофобія або ністагм?

Спадкова остеодистрофія 
Олбрайта 

Дефіцит BDNF, TrkB: 
SIM1

Ураження 
ЦНС

Гіпоталамічне 
ожиріння

Перегляд медика-
ментозної терапії/

Вибір

Розглянути 
медикаментоз-

не та/або 
хірургічне 
лікування

Розпочати зміну  
способу житття  

та лікування  
супутніх хвороб

Продовжувати 
підтримку зміни 
способу життя та 
лікування супут-

ніх хвороб

Розпочати 
зміну способу 

життя

Продов-
ження при-
бавки маси 

тіла

Вживання антипсихотичних 
препаратів

Визначення супутніх  
ожирінню хвороб

Відхилення  
від норми

Наявні

Так

Так

Виявлені зміни Is There Evidence of 
Retinal Dystrophy, 

Photophobia, or 
Nystagmus?

Зміни відсутні Виявлені зміни Зміни відсутні

Відсутня

Відсутня

Продовження прибавки 
маси тіла > 6 міс

Перегляд функції гіпофіза 
та/або гормональна терапія

Дані, що підтверджують  
це втручання, обмежені для підлітків

Втрата маси  
тіла/стабілізація

Норма

Відсутні
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Додаток 2  
до Стандартів медичної допомоги «Ожиріння у дітей»

Графік відношення ваги до довжини тіла дівчат віком 0—2 роки 
(перцентилі)

Графік відношення ваги до довжини тіла хлопців віком 0—2 роки 
(перцентилі)
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Продовження додатка 2

Графік індексу маси тіла дівчат віком 2—5 років (перцентилі)

Графік індексу маси тіла хлопчиків віком 2—5 років (перцентилі)
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Продовження додатка 2

Графік індексу маси тіла у дівчат віком 5—18 років (перцентилі)

Графік індексу маси тіла у хлопчиків віком 5—18 років (перцентилі)
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Додаток 3 
до Стандартів медичної допомоги «Ожиріння у дітей»

Рекомендації щодо скринінгу на супутні захворювання дітей  
з надлишковою масою тіла або ожирінням

1. Переддіабет
Глікований гемоглобін (HbA1c): 5,7 % до < 6,5 % (39 до < 48 ммоль/моль).
Порушення глікемії натще (впевнитись щодо стану натще):

– глюкоза плазми натще > 5,6 але < 7,0 ммоль/л (>100 але <126 мг/дл);
– порушення толерантності до глюкози (якщо використовувався оральний глюкозотолерантний тест із 

розрахунку 1,75 г/кг, максимум 75 г);
– глюкоза через 2 год > 140 але < 200 мг/дл (> 7,8 але < 11,1 ммоль/л).

2. Цукровий діабет
Діагностування порушення вуглеводного обміну, у тому числі ЦД 2 типу, в дітей та підлітків з ожи-

рінням/надлишковою масою тіла слід проводити згідно з чинними медико-технологічними документа-
ми.

3. Дисліпідемія
Оцінку стану ліпідного обміну у дітей і підлітків рекомендується проводити відповідно до Звіту 

Робочої групи Американської колегії кардіологів/Американської кардіологічної асоціації щодо рекомен-
дацій з клінічної практики (2018 р.):

Таблиця 1 
Нормальні та аномальні показники ліпідів у дітей

Прийнятний Граничний Високий
Загальний холестерин <170 мг/дл (<4,3 ммоль/л) 170—199 мг/дл (4,3—5,1 ммоль/л) >200 мг/дл (> 5,1 ммоль/л)
Тригліцериди 0—9 років <75 мг/дл (<0,8 ммоль/л) 75—99 мг/дл (0,8—1,1ммоль/л) > 100 мг/дл (> 1,1 ммоль/л)
Тригліцериди 10—19 років <90 мг/дл (<1,0 ммоль/л) 90—120 мг/дл (1,0—1,5 ммоль/л) > 130 мг/дл (> 1,4 ммоль/л)
ХС ЛПВЩ >45 мг/дл (>1,2 ммоль/л) 40—45 мг/дл (1,0—1,2 ммоль/л) <40 мг/дл (<1,0 ммоль/л)
ХС ЛПНЩ <110 мг/дл (<2,8 ммоль/л) 110—129 мг/дл (2,8—3,3 ммоль/л) > 130 мг/дл (> 3,4 ммоль/л)
ХС-неЛПВЩ <120 мг/дл (<3,0 ммоль/л) 120—144 мг/дл (3,1—3,7 ммоль/л) > 145 мг/дл (> 3,7 ммоль/л)

Примітка. ХС — холестерин; ХС ЛПВЩ — холестерин ліпопротеїнів високої щільності; ХС ЛПНЩ — холестерин ліпопротеїнів низької 
щільності.

4. Предгіпертензія і гіпертензія
Оцінювати стан АТ у дітей і підлітків рекомендується відповідно до оновлених 2017 року рекоменда-

цій Американської академії педіатрів щодо оцінки нормального АТ і гіпертензії у дітей і підлітків 
(Додаток 4).

Таблиця 2 
Оцінка артеріального тиску (АТ) у хлопчиків і дівчаток залежно від їхнього віку і зросту

Для дітей віком від 1 до <13 років Для дітей віком >13 років
Нормальний АТ <90-го перцентиля <120/<80 мм рт. ст.
Підвищений АТ від >90-го перцентиля до <95-го процентиля або від 120/80 мм 

до <95-го перцентиля (залежно від того, що нижче)
120/<80 до 129/<80 мм рт. ст.

Стадія 1 АГ від >95-го перцентиля до <95-го перцентиля + 12 мм рт. ст. або 
від 130/80 до 139/89 мм рт. ст. (залежно від того, що нижче)

від 130/80 до 139/89 мм рт. ст.

Стадія 2 АГ >95-го перцентиля + 12 мм рт. ст. або
>140/90 мм рт. ст. (залежно від того, що нижче)

>140/90 мм рт. ст.

5. Неалкогольна жирова хвороба печінки (НАЖХП)
Для діагностування НАЖХП у дітей рекомендовано використовувати наступні критерії:
Підвищення АЛТ понад статевоспецифічну верхню межу норми у дітей (22 ОД/л для дівчаток і 

26 ОД/л для хлопчиків).
При підвищенні АЛТ більше ніж удвічі понад верхню межу норми (44 ОД/л для дівчаток і 50 ОД/л 

для хлопчиків) слід брати до уваги можливість формування фіброзу печінки та виключити інші при-
чини хронічного гепатиту.
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Через недостатню чутливість та специфічність 
рутинне ультразвукове дослідження не рекоменду-
ється як скринінговий тест на виявлення НАЖХП 
у дітей.

Прийнятними неінвазивними процедурами для 
ідентифікації випадків розвиненого фіброзу/циро-
зу печінки є біомаркери (Fatty Liver Index, 
SteatoTest, NAFLD Fat s core) та шкали оцінки 
фіброзу НАЖХП (Fibrosis Score, FIB-4), комерцій-
ні тести, а також транзиторна еластографія.

6. Синдром полікістозних яєчників (СПКЯ)
Відповідно до рекомендацій 2018 р. Національ-

ної ради з питань охорони здоров’я та медичних 
досліджень (National Health and Medi cal Research 
Council — NHMRC) для оцінки лабораторної 
гіпер андрогенії під час діагностики СПКЯ слід 
використовувати розрахований вільний тестосте-
рон, індекс вільного андрогену або розрахований 
біодоступний тестостерон

СПКЯ, що характеризується овуляторною дис-
функцією та гіперандрогенією, часто виникає в 
під літковому віці. Оскільки СПКЯ має довічні на -
слідки, зокрема підвищений ризик розвитку діабе-
ту 2 типу, метаболічного синдрому, серцево-судин-
них захворювань та раку ендометрію, діагноз 
СПКЯ слід розглядати у будь-якої дівчини-під-
літка з ожирінням, що супроводжується гірсутиз-
мом або порушенням менструального циклу

Слід бути обережними при діагностиці СПКЯ у 
підлітків, оскільки його ознаки збігаються з особ-
ливостями фізіологічного пубертатного розвитку. 
Ановуляторні цикли можуть бути типовими про-
тягом кількох років після менархе. Ознаки гіпер-
анд рогенії, такі як ріст волосся та акне, поширені в 
цій віковій групі. Інсулінорезистентність та гіпер-
інсулінемія, які часто спостерігаються у підлітків з 
ожирінням, не повинні бути діагностичними кри-
теріями СПКЯ, ці клінічні фактори можуть бути 
пов’язані, але недостатньо специфічні для діагнос-
тики СПКЯ.

Для діагностики СПКЯ у підлітків використо-
вувати критерії, що визначені у міжнародних нау-
ково-обґрунтованих настановах [4, 5]:
1. Нерегулярні менструальні цикли, які визначені 

відповідно до років після менархе:
– > 90 днів для будь-якого циклу (> 1 рік після 

менархе);
– цикли < 21 або > 45 днів (> 1 до < 3 років 

після менархе);
– цикли < 21 або > 35 днів або < 8 циклів на рік 

(> 3 років після менархе);
– первинна аменорея у віці 15 років або 

> 3 років після телархе.
2. Нерегулярні менструальні цикли протягом пер-

шого року після менархе є нормальним періо-
дом статевого дозрівання.

3. Гіперандрогенія, яка визначається як гірсутизм, 
тяжкі акне та/або підтверджена біохімічна 
гіпер андрогенія.

3. Ультразвукове дослідження не рекомендоване 
для діагностики СПКЯ у підлітків упродовж 
8 років від початку менархе.

4. Визначення рівнів антимюллерового гормона не 
рекомендовані для діагностики СПКЯ у підлітків.

5. Діагноз СПКЯ є діагнозом виключення — усі 
інші чинники, які можуть викликати порушен-
ня менструального циклу та/або гіперандроге-
нію, повинні бути виключені.

6 Для підлітків, які мають ознаки СПКЯ, але не 
відповідають діагностичним критеріям, можна 
розглянути термін «підвищений ризик розвит ку 
СПКЯ» і рекомендувати симптоматичне лі  ку -
вання та регулярні повторні оцінки як прийнят-
ну альтернативу надміру ранній діагностиці.
7. Обструктивне апное уві сні
Для проведення обстеження щодо обструктив-

ного апное уві сні скерувати дитину до пульмоно-
лога або фахівця з досвідом і можливістю прове-
дення полісомнографії чи нічної оксиметрії у дітей 
та їхньою оцінкою.
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Додаток 4 
до Стандартів медичної допомоги «Ожиріння у дітей»

Показники АТ у дівчат відповідно до віку і перцентилів зросту

В
ік

 (
ро

ки
)

А
Т 

 
пе

рц
ен

ти
лі САТ (мм рт. ст.) ДАТ (мм рт. ст.)

Перцентиль зросту або виміряний зріст Перцентиль зросту або виміряний зріст

5 % 10 % 25 % 50 % 75 % 90 % 95 % 5 % 10 % 25 % 50 % 75 % 90 % 95 %

1 Зріст (см) 77,2 78,3 80,2 82,4 84,6 86,7 87,9 77,2 78,3 80,2 82,4 84,6 86,7 87,9
50-й 85 85 86 86 87 88 88 40 40 40 41 41 42 42
90-й 98 99 99 100 100 101 101 52 52 53 53 54 54 54
95-й 102 102 103 103 104 105 105 54 54 55 55 56 57 57
95-й+2 мм рт. ст. 114 114 115 115 116 117 117 66 66 67 67 68 69 69

2 Зріст (см) 86,1 87,4 89,6 92,1 94,7 97,1 98,5 86,1 87,4 89,6 92,1 94,7 97,1 98,5
50-й 87 87 88 89 89 90 91 43 43 44 44 45 46 46
90-й 100 100 101 102 103 103 104 55 55 56 56 57 58 58
95-й 104 105 105 106 107 107 108 57 58 58 59 60 61 61
95-й+2 мм рт. ст. 116 117 117 118 119 119 120 69 70 70 71 72 73 73

3 Зріст (см) 92,5 93,9 96,3 99 101,8 104,3 105,8 92,5 93,9 96,3 99 101,8 104,3 105,8
50-й 88 89 89 90 91 92 92 45 46 46 47 48 49 49
90-й 101 102 102 103 104 105 105 58 58 59 59 60 61 61
95-й 106 106 107 107 108 109 109 60 61 61 62 63 64 64
95-й+2 мм рт. ст. 118 118 119 119 120 121 121 72 73 73 74 75 76 76

4 Зріст (см) 98,5 100,2 102,9 105,9 108,9 111,5 113,2 98,5 100,2 102,9 105,9 108,9 111,5 113,2
50-й 90 90 91 92 93 94 94 48 49 49 50 51 52 52
90-й 102 103 104 105 105 106 107 60 61 62 62 63 64 64
95-й 107 107 108 108 109 110 110 63 64 65 66 67 67 68
95-й+2 мм рт. ст. 119 119 120 120 121 122 122 75 76 77 78 79 79 80

5 Зріст (см) 104,4 106,2 109,1 112,4 115,7 118,6 120,3 104,4 106,2 109,1 112,4 115,7 118,6 120,3
50-й 91 92 93 94 95 96 96 51 51 52 53 54 55 55
90-й 103 104 105 106 107 108 108 63 64 65 65 66 67 67
95-й 107 108 109 109 110 111 112 66 67 68 69 70 70 71
95-й+2 мм рт. ст. 119 120 121 121 122 123 124 78 79 80 81 82 82 83

6 Зріст (СМ) 110,3 112,2 115,3 118,9 122,4 125,6 127,5 110,3 112,2 115,3 118,9 122,4 125,6 127,5
50-й 93 93 94 95 96 97 98 54 54 55 56 57 57 58
90-й 105 105 106 107 109 110 110 66 66 67 68 68 69 69
95-й 108 109 110 111 112 113 114 69 70 70 71 72 72 73
95-й+2 мм рт. ст. 120 121 122 123 124 125 126 81 82 82 83 84 84 85

7 Зріст (см) 116,1 118 121,4 125,1 128,9 132,4 134,5 116,1 118 121,4 125,1 128,9 132,4 134,5
50-й 94 94 95 97 98 98 99 56 56 57 58 58 59 59
90-й 106 107 108 109 110 111 111 68 68 69 70 70 71 71
95-й 110 110 111 112 114 115 116 71 71 72 73 73 74 74
95-й+2 мм рт. ст. 122 122 123 124 126 127 128 83 83 84 85 85 86 86

8 Зріст (см) 121,4 123,5 127 131 135,1 138,8 141 121,4 123,5 127 131 135,1 138,8 141
50-й 95 96 97 98 99 99 100 57 57 58 59 59 60 60
90-й 107 108 109 110 111 112 112 69 70 70 71 72 72 73
95-й 111 112 112 114 115 116 117 72 73 73 74 75 75 75
95-й+2 мм рт. ст. 123 124 124 126 127 128 129 84 85 85 86 87 87 87

9 Зріст (см) 126 128,3 132,1 136,3 140,7 144,7 147,1 126 128,3 132,1 136,3 140,7 144,7 147,1
50-й 96 97 98 99 100 101 101 57 58 59 60 61 62 62
90-й 107 108 109 110 112 113 114 70 71 72 73 74 74 74
95-й 112 112 113 115 116 118 119 74 74 75 76 76 77 77
95-й+2 мм рт. ст. 124 124 125 127 128 130 131 86 86 87 88 88 89 89
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В
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 (
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)

А
Т 

 
пе

рц
ен

ти
лі САТ (мм рт. ст.) ДАТ (мм рт. ст.)

Перцентиль зросту або виміряний зріст Перцентиль зросту або виміряний зріст

5 % 10 % 25 % 50 % 75 % 90 % 95 % 5 % 10 % 25 % 50 % 75 % 90 % 95 %

10 Зріст (см) 130,2 132,7 136,7 141,3 145,9 150,1 152,7 130,2 132,7 136,7 141,3 145,9 150,1 152,7
50-й 97 98 99 100 101 102 103 59 60 61 62 63 63 64
90-й 108 109 111 112 113 115 116 72 73 74 74 75 75 76
95-й 112 113 114 116 118 120 121 76 76 77 77 78 78 78
95-й+2 мм рт. ст. 124 125 126 128 130 132 133 88 88 89 89 90 90 90

11 Зріст (см) 134,7 137,3 141,5 146,4 151,3 155,8 158,6 134,7 137,3 141,5 146,4 151,3 155,8 158,6
50-й 99 99 101 102 103 104 106 61 61 62 63 63 63 63
90-й 110 111 112 114 116 117 118 74 74 75 75 75 76 76
95-й 114 114 116 118 120 123 124 77 78 78 78 78 78 78
95-й+2 мм рт. ст. 126 126 128 130 132 135 136 89 90 90 90 90 90 90

12 Зріст (см) 140,3 143 147,5 152,7 157,9 162,6 165,5 140,3 143 147,5 152,7 157,9 162,6 165,5
50-й 101 101 102 104 106 108 109 61 62 62 62 62 63 63
90-й 113 114 115 117 119 121 122 75 75 75 75 75 76 76
95-й 116 117 118 121 124 126 128 78 78 78 78 78 79 79
95-й+2 мм рт. ст. 128 129 130 133 136 138 140 90 90 90 90 90 91 91

13 Зріст (см) 147 150 154,9 160,3 165,7 170,5 173,4 147 150 154,9 160,3 165,7 170,5 173,4
50-й 103 104 105 108 110 111 112 61 60 61 62 63 64 65
90-й 115 116 118 121 124 126 126 74 74 74 75 76 77 77
95-й 119 120 122 125 128 130 131 78 78 78 78 80 81 81
95-й+2 мм рт. ст. 131 132 134 137 140 142 143 90 90 90 90 92 93 93

14 Зріст (см) 153,8 156,9 162 167,5 172,7 177,4 180,1 153,8 156,9 162 167,5 172,7 177,4 180,1
50-й 105 106 109 111 112 113 113 60 60 62 64 65 66 67
90-й 119 120 123 126 127 128 129 74 74 75 77 78 79 80
95-й 123 125 127 130 132 133 134 77 78 79 81 82 83 84
95-й+2 мм рт. ст. 135 137 139 142 144 145 146 89 90 91 93 94 95 96

15 Зріст (см) 159 162 166,9 172,2 177,2 181,6 184,2 159 162 166,9 172,2 177,2 181,6 184,2
50-й 108 110 112 113 114 114 114 61 62 64 65 66 67 68
90-й 123 124 126 128 129 130 130 75 76 78 79 80 81 81
95-й 127 129 131 132 134 135 135 78 79 81 83 84 85 85
95-й+2 мм рт. ст. 139 141 143 144 146 147 147 90 91 93 95 96 97 97

16 Зріст (см) 162,1 165 169,6 174,6 179,5 183,8 186,4 162,1 165 169,6 174,6 179,5 183,8 186,4
50-й 111 112 114 115 115 116 116 63 64 66 67 68 69 69
90-й 126 127 128 129 131 131 132 77 78 79 80 81 82 82
95-й 130 131 133 134 135 136 137 80 81 83 84 85 86 86
95-й+2 мм рт. ст. 142 143 145 146 147 148 149 92 93 95 96 97 98 98

17 Зріст (см) 163,8 166,5 170,9 175,8 180,7 184,9 187,5 163,8 166,5 170,9 175,8 180,7 184,9 187,5
50-й 114 115 116 117 117 118 118 65 66 67 68 69 70 70
90-й 128 129 130 131 132 133 134 78 79 80 81 82 82 83
95-й 132 133 134 135 137 138 138 81 82 84 85 86 86 87
95-й+2 мм рт. ст. 144 145 146 147 149 150 150 93 94 96 97 98 98 99

Продовження додатка 4
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Продовження додатка 4

Показники АТ у хлопців відповідно до віку і перцентилів зросту

В
ік

 (
ро

ки
)

А
Т 

 
пе

рц
ен

ти
лі САТ (мм рт. ст.) ДАТ (мм рт. ст.)

Перцентиль зросту або виміряний зріст Перцентиль зросту або виміряний зріст

5 % 10 % 25 % 50 % 75 % 90 % 95 % 5 % 10 % 25 % 50 % 75 % 90 % 95 %

1 Зріст (см) 75,4 76,6 78,6 80,8 83 84,9 86,1 75,4 76,6 78,6 80,8 83 84,9 86,1
50-й 84 85 86 86 87 88 88 41 42 42 43 44 45 46
90-й 98 99 99 100 101 102 102 54 55 56 56 57 58 58
95-й 101 102 102 103 104 105 105 59 59 60 60 61 62 62
95-й+2 мм рт. ст. 113 114 114 115 116 117 117 71 71 72 72 73 74 74

2 Зріст (см) 84,9 86,3 88,6 91,1 93,7 96 97,4 84,9 86,3 88,6 91,1 93,7 96 97,4
50-й 87 87 88 89 90 91 91 45 46 47 48 49 50 51
90-й 101 101 102 103 104 105 106 58 58 59 60 61 62 62
95-й 104 105 106 106 107 108 109 62 63 63 64 65 66 66
95-й+2 мм рт. ст. 116 117 118 118 119 120 121 74 75 75 76 77 78 78

3 Зріст (см) 91 92,4 94,9 97,6 100,5 103,1 104,6 91 92,4 94,9 97,6 100,5 103,1 104,6
50-й 88 89 89 90 91 92 93 48 48 49 50 51 53 53
90-й 102 103 104 104 105 106 107 60 61 61 62 63 64 65
95-й 106 106 107 108 109 110 110 64 65 65 66 67 68 69
95-й+2 мм рт. ст. 118 118 119 120 121 122 122 76 77 77 78 79 80 81

4 Зріст (см) 97,2 98,8 101,4 104,5 107,6 110,5 112,2 97,2 98,8 101,4 104,5 107,6 110,5 112,2
50-й 89 90 91 92 93 94 94 50 51 51 53 54 55 55
90-й 103 104 105 106 107 108 108 62 63 64 65 66 67 67
95-й 107 108 109 109 110 111 112 66 67 68 69 70 70 71
95-й+2 мм рт. ст. 119 120 121 121 122 123 124 78 79 80 81 82 82 83

5 Зріст (см) 103,6 105,3 108,2 111,5 114,9 118,1 120 103,6 105,3 108,2 111,5 114,9 118,1 120
50-й 90 91 92 93 94 95 96 52 52 53 55 56 57 57
90-й 104 105 106 107 108 109 110 64 65 66 67 68 69 70
95-й 108 109 109 110 111 112 113 68 69 70 71 72 73 73
95-й+2 мм рт. ст. 120 121 121 122 123 124 125 80 81 82 83 84 85 85

6 Зріст (СМ) 110 111,8 114,9 118,4 122,1 125,6 127,7 110 111,8 114,9 118,4 122,1 125,6 127,7
50-й 92 92 93 94 96 97 97 54 54 55 56 57 58 59
90-й 105 106 107 108 109 110 111 67 67 68 69 70 71 71
95-й 109 109 110 111 112 113 114 70 71 72 72 73 74 74
95-й+2 мм рт. ст. 121 121 122 123 124 125 126 82 83 84 84 85 86 86

7 Зріст (см) 115,9 117,8 121,1 124,9 128,8 132,5 134,7 115,9 117,8 121,1 124,9 128,8 132,5 134,7
50-й 92 93 94 95 97 98 99 55 55 56 57 58 59 60
90-й 106 106 107 109 110 111 112 68 68 69 70 71 72 72
95-й 109 110 111 112 113 114 115 72 72 73 73 74 74 75
95-й+2 мм рт. ст. 121 122 123 124 125 126 127 84 84 85 85 86 86 87

8 Зріст (см) 121 123 126,5 130,6 134,7 138,5 140,9 121 123 126,5 130,6 134,7 138,5 140,9
50-й 93 94 95 97 98 99 100 56 56 57 59 60 61 61
90-й 107 107 108 110 111 112 113 69 70 71 72 72 73 73
95-й 110 111 112 113 115 116 117 72 73 74 74 75 75 75
95-й+2 мм рт. ст. 122 123 124 125 127 128 129 84 85 86 86 87 87 87

9 Зріст (см) 125,3 127,6 131,3 135,6 140,1 144,1 146,6 125,3 127,6 131,3 135,6 140,1 144,1 146,6
50-й 95 95 97 98 99 100 101 57 58 59 60 60 61 61
90-й 108 108 109 111 112 113 114 71 71 72 73 73 73 73
95-й 112 112 113 114 116 117 118 74 74 75 75 75 75 75
95-й+2 мм рт. ст. 124 124 125 126 128 129 130 86 86 87 87 87 87 87
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лі САТ (мм рт. ст.) ДАТ (мм рт. ст.)

Перцентиль зросту або виміряний зріст Перцентиль зросту або виміряний зріст

5 % 10 % 25 % 50 % 75 % 90 % 95 % 5 % 10 % 25 % 50 % 75 % 90 % 95 %

10 Зріст (см) 129,7 132,2 136,3 141 145,8 150,2 152,8 129,7 132,2 136,3 141 145,8 150,2 152,8
50-й 96 97 98 99 101 102 103 58 59 59 60 61 61 62
90-й 109 110 111 112 113 115 116 72 73 73 73 73 73 73
95-й 113 114 114 116 117 119 120 75 75 76 76 76 76 76
95-й+2 мм рт. ст. 125 126 126 128 129 131 132 87 87 88 88 88 88 88

11 Зріст (см) 135,6 138,3 142,8 147,8 152,8 157,3 160 135,6 138,3 142,8 147,8 152,8 157,3 160
50-й 98 99 101 102 104 105 106 60 60 60 61 62 63 64
90-й 111 112 113 114 116 118 120 74 74 74 74 74 75 75
95-й 115 116 117 118 120 123 124 76 77 77 77 77 77 77
95-й+2 мм рт. ст. 127 128 129 130 132 135 136 88 89 89 89 89 89 89

12 Зріст (см) 142,8 145,5 149,9 154,8 159,6 163,8 166,4 142,8 145,5 149,9 154,8 159,6 163,8 166,4
50-й 102 102 104 105 107 108 108 61 61 61 62 64 65 65
90-й 114 115 116 118 120 122 122 75 75 75 75 76 76 76
95-й 118 119 120 122 124 125 126 78 78 78 78 79 79 79
95-й+2 мм рт. ст. 130 131 132 134 136 137 138 90 90 90 90 91 91 91

13 Зріст (см) 148,1 150,6 154,7 159,2 163,7 167,8 170,2 148,1 150,6 154,7 159,2 163,7 167,8 170,2
50-й 104 105 106 107 108 108 109 62 62 63 64 65 65 66
90-й 116 117 119 121 122 123 123 75 75 75 76 76 76 76
95-й 121 122 123 124 126 126 127 79 79 79 79 80 80 81
95-й+2 мм рт. ст. 133 134 135 136 138 138 139 91 91 91 91 92 92 93

14 Зріст (см) 150,6 153 156,9 161,3 165,7 169,7 172,1 150,6 153 156,9 161,3 165,7 169,7 172,1
50-й 105 106 107 108 109 109 109 63 63 64 65 66 66 66
90-й 118 118 120 122 123 123 123 76 76 76 76 77 77 77
95-й 123 123 124 125 126 127 127 80 80 80 80 81 81 82
95-й+2 мм рт. ст. 135 135 136 137 138 139 139 92 92 92 92 93 93 94

15 Зріст (см) 151,7 154 157,9 162,3 166,7 170,6 173 151,7 154 157,9 162,3 166,7 170,6 173
50-й 105 106 107 108 109 109 109 64 64 64 65 66 67 67
90-й 118 119 121 122 123 123 124 76 76 76 77 77 78 78
95-й 124 124 125 126 127 127 128 80 80 80 81 82 82 82
95-й+2 мм рт. ст. 136 136 137 138 139 139 140 92 92 92 93 94 94 94

16 Зріст (см) 152,1 154,5 158,4 162,8 167,1 171,1 173,4 152,1 154,5 158,4 162,8 167,1 171,1 173,4
50-й 106 107 108 109 109 110 110 64 64 65 66 66 67 67
90-й 119 120 122 123 124 124 124 76 76 76 77 78 78 78
95-й 124 125 125 127 127 128 128 80 80 80 81 82 82 82
95-й+2 мм рт. ст. 136 137 137 139 139 140 140 92 92 92 93 94 94 94

17 Зріст (см) 152,4 154,7 158,7 163,0 167,4 171,3 173,7 152,4 154,7 158,7 163,0 167,4 171,3 173,7
50-й 107 108 109 110 110 110 111 64 64 65 66 66 66 67
90-й 120 121 123 124 124 125 125 76 76 77 77 78 78 78
95-й 125 125 126 127 128 128 128 80 80 80 81 82 82 82
95-й+2 мм рт. ст. 137 137 138 139 140 140 140 92 92 92 93 94 94 94

Посилання на калькулятор АТ у дітей:
https://www.mdcalc.com/aap-pediatric-hypertension-guidelines

Продовження додатка 4
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Додаток 5 
до Стандартів медичної допомоги «Ожиріння у дітей»

Генетичні синдроми ожиріння із затримкою та без затримки розвитку

Генетичний синдром  
ожиріння

Клінічні особливості

Ожиріння із затримкою розвитку
Домінантне успадкування
Синдром Прадера—Віллі Гіпотонія, затримка фізичного розвитку в дитинстві, надалі збільшення маси тіла, низько-

рослість (внаслідок дефіциту ГР), гіперфагія, гіпогонадотропний гіпогонадизм, розлади 
сну, нав’язлива поведінка

Спадкова остеодистрофія 
Олбрайта

Низький зріст у деяких, але не у всіх пацієнтів, аномалії скелета, порушений нюх, резис-
тентність до гормонів (наприклад, паратиреоїдного гормона) у разі успадкування мате-
ринської мутації

Дефіцит siM11 Гіперфагія з вегетативною дисфункцією (характеризується низьким систолічним тиском 
крові), мовна і розмовна затримка, психофізіологічні аномалії, в тому числі аутичний тип 
поведінки

Дефіцит Bdnf/Trk2 Гіперактивність, порушена концентрація, знижена увага, порушена короткочасна пам’ять  
і відчуття болю

Рецесивне успадкування
Синдром Барде—Бідля Дисморфічні кінцівки (синдактилія/брахідактилія/полідактилія), дистрофія сітківки  

або пігментний ретиніт, гіпогонадизм,аномалії/порушення функції нирок
Дефіцит TuB3 Дистрофія сітківки, глухота

Ожиріння без затримки розвитку
Домінантне успадкування
Синдром Альстрема Дистрофія сітківки, тяжка інсулінорезистентність, глухота, дилатаційна кардіоміопатія, 

прогресуюча легенева, печінкова і ниркова дисфункція
Дефіцит MC44 Гіперфагія, прискорений лінійний ріст, непропорційна гіперінсулінемія, низький/нормаль-

ний артеріальний тиск
Дефіцит sh2B1 Гіперфагія, непропорційна гіперінсулінемія, рання мовна і розмовна затримка, що часто 

зумовлює поведінкові проблеми, в тому числі агресію
Дефіцит ksr2 Помірна гіперфагія і уповільнення основного обміну, інсулінорезистентність часто з чор-

ним акантозом, нерегулярний менструальний цикл, ранній розвиток ЦД 2 типу
Рецесивне успадкування
Дефіцит лептину Екстремальна гіперфагія, часті інфекції, гіпогонадотропний гіпогонадизм, помірний гіпо-

тиреоз
Дефіцит рецептора  
лептину

Екстремальна гіперфагія, часті інфекції, гіпогонадотропний гіпогонадизм, помірний гіпо-
тиреоз

Дефіцит PoMC Гіперфагія, холестатична жовтяниця або надниркова криза, зумовлена дефіцитом АКТГ,  
у білошкірих осіб бліда шкіра і руде волосся

Дефіцит PCsk1 Ентеропатія тонкого кишечника, гіпоглікемія, гіпотиреоз, дефіцит АКТГ, ЦД

Примітка. Взято з публікації farooqi and o’rahilly з дозволу springer science and Bus Media Bv, дозвіл передано через Copyright Clearance 
Center. АКТГ — адренокортикотропний гормон; Bdnf — нейротропний фактор мозку; ГР — гормон росту; PoMC — проопіомеланокортин; 
ЦД 2 типу — цукровий діабет 2 типу.
1 siM1 (single-minded family bhlh transcription factor 1) — білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на коротко-

му плечі 6-ї хромосоми. Кодований геном білок за функцією належить до білків розвитку. Задіяний у таких біологічних процесах, як 
транскрипція, регуляція транскрипції, диференціація клітин, нейрогенез. Білок має сайт для зв’язування з ДНК. Локалізований у ядрі.

2 TrkB, тропоміозиновий тирозинкіназний рецептор (також відомий як тирозинкіназний рецептор B, рецептор ростових факторів Bdnf /nT-3) 
білок, кодується в людини геном nTrk2. В основному виступає в ролі рецептора нейротропного фактора мозку (Bdnf).

3 TuB (Tubby bipartite transcription factor) — білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 
11-ї хромосоми. Задіяний у такому біологічному процесі, як альтернативний сплайсинг. Локалізований у клітинній мембрані, цитоплаз-
мі, ядрі, мембрані. Також секретований назовні.

4 MC4r (Melanocortin 4 receptor) — білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 18-ї хромосо-
ми. MC4r беруть участь у харчуванні, регуляції метаболізму.
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Додаток 6 
до Стандартів медичної допомоги «Ожиріння у дітей»

Рекомендації щодо принципів консультативної допомоги з питань 
харчування при ожирінні для дітей, підлітків, батьків або опікунів

Роль батьків чи опікунів
Потенційний вплив 
на набір/втрату ваги 
дитиною

Власний приклад членів сім’ї щодо здорової харчової поведінки, вибору страв і напоїв.
Вплив на придбання харчових продуктів і напоїв, планування меню, створення належного 
середо вища для вживання їжі вдома.
Батьки чи опікуни, інші члени родини приділяють час для пояснення дитині зв’язку між харчу-
ванням, зовнішнім виглядом та здоров’ям

Цілі Змінити харчування та фізичну активність батьків, опікунів, братів і сестер аналогічно плану, 
рекомендованому дитині з ожирінням.
Залучити дитину/підлітка до придбання, приготування їжі. Готувати однакові страви та пропону-
вати однакові напої для всіх членів сім’ї.
Сприяння створенню об’єктивного уявлення про здоровий зовнішній вигляд. Зміцнення моделі 
здорових відносин з їжею та напоями

Практичні  
рекомендації

Намагатися слугувати гарним прикладом для дитини у харчуванні та руховій активності неза-
лежно від власної ваги.
Залучити всіх членів сім’ї до реалізації плану поліпшення способу життя у частині дотримання 
здорової збалансованої дієти та розширення фізичної активності.
Слід контролювати список продуктів і напоїв, які планується купувати. Якщо вдома наявні без-
альтернативно здорові продукти, тож у меню будуть лише здорові страви, однакові для всіх 
членів сім’ї. У меню має бути принаймні один продукт, який любить дитина.
Намагатися говорити про позитивні особливості дитини, не концентруючись на вазі. Аналогічні 
позитивні відношення слід демонструвати до себе. З позитивним настроєм готуватись до вжи-
вання нової, більш здорової їжі. Створювати модель здорового відношення до корисної їжі — 
акцент на користі, менше уваги калоріям і впливу на вагу

Розпорядок вживання їжі та перекуси
Потенційний вплив 
на набір/ втрату ваги 
дитиною

Неконтрольовані перекуси потенційно можуть збільшувати надходження енергії, гіршу якість 
дієти, хоча переконливих доказів причинно-наслідкового зв’язку між вживанням перекусів та 
появою ожиріння у дітей дотепер не встановлено

Цілі Встановити триразовий регулярний розпорядок вживання їжі. Один-два перекуси із вживанням 
корисної їжі можуть бути прийнятними для деяких дітей або підлітків

Практичні  
рекомендації

Прийом їжі має бути призначений у певний час щодня, бажано для всіх членів родини. 
Необхідно пояснити дітям механізми голоду і насичення та їхній зв’язок із розкладом вживання 
їжі. За необхідності перекусів, їхній час та перелік продуктів/страв мають плануватись заздалегідь

Вживання їжі на сніданок
Потенційний вплив 
на набір/втрату ваги 
дитиною

Відмова від сніданку має певну асоціацію з ожирінням у дітей, навіть при обмеженні споживан-
ня калорій. Без ранкового прийому їжі діти також гірше вчаться у школі

Цілі Споживати щодня сніданок з помірною калорійністю та достатньо високою поживною цінністю. 
Уникати готових сніданків з високим вмістом цукру і солі, а також солодкої випічки

Практичні  
рекомендації

Дитина чи підліток може споживати на сніданок будь-яку здорову їжу. Не існує продуктів, 
страв чи напоїв, які слід вживати виключно на сніданок. Треба передбачити достатньо часу для 
приготування сніданку або підготувати все необхідне напередодні. Якщо дитина не бажає їсти 
вранці, то можна почати з якоїсь зовсім маленької страви для започаткування звички снідати

Контроль розміру порцій їжі
Потенційний вплив 
на набір/втрату ваги 
дитиною

Великі порції зумовлюють надходження більшої кількості калорій та сприяють набору ваги

Цілі Адаптувати розміри порцій їжі до віку, рівня фізичної активності та виразності ожиріння таким 
чином, щоб забезпечити поступову втрату ваги. Використовувати модель здорової тарілки для 
непомітного поступового зменшення порцій

Практичні  
рекомендації

Варто заохочувати споживання збалансованого набору продуктів у вигляді здорової тарілки,  
не акцентуючи надмірно уваги на розмірі порцій

Споживання овочів і фруктів
Потенційний вплив 
на набір/ втрату ваги 
дитиною

Вживання овочів і фруктів забезпечує організм незамінними поживними речовинами, заміщує 
більш енергетично-щільні продукти, сприяючи зменшенню ваги. Також є певні докази того,  
що низький рівень споживання фруктів і овочів асоціюється з ожирінням
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Роль батьків чи опікунів
Цілі Прагнути досягти споживання п’яти порцій овочів і фруктів щодня (свіжих, приготовлених, 

заморожених або консервованих). Водночас овочі не повинні бути з додаванням солі (або знач-
ної її кількості для дітей старших вікових груп) або цукру, що стосується консервації та фрукто-
во-ягідних соків та десертів

Практичні  
рекомендації

При відвідинах ринку, ярмарку, продовольчої крамниці або супермаркету влаштуйте дитині екс-
курсію відділами з овочами, фруктами та ягодами, дайте самостійно обрати те, що дитина хоче 
спробувати. Дозвольте дітям спланувати приготування страв, де будуть використані фрукти і 
овочі, які вони доберуть. Подавайте овочі і фрукти до основних страв, але не тисніть на дитину 
щодо обов’язкового їхнього споживання. Це може викликати опір і зворотний результат. 
Продовжуйте пропонувати нові фрукти, ягоди і овочі, навіть якщо дитина вже відмовлялась  
від них раніше. Комбінуйте нові види городини з вже відомими та улюбленими

Їжа з високою енергетичною щільністю
Потенційний вплив 
на набір/втрату ваги 
дитиною

Асоціація між споживанням висококалорійної їжі та появою ожиріння встановлена для дорос-
лих, але статистично достовірної асоціації для дітей та підлітків дотепер не продемонстровано

Цілі Значне обмеження споживання смаженої їжі. Елімінація солодких і калорійних снеків (печива, 
чіпсів, морозива) з дому. Пропонувати несолодкі молочні продукти з помірною жирністю, 
помірну кількість твердого сиру, злакові продукти з мінімальним вмістом цукру

Практичні  
рекомендації

В якості снеків пропонувати дітям та підліткам овочі, фрукти, горіхи, несолодкі злакові батон-
чики. Планувати перекуси замість їхнього споживання при нападі голоду

Солодкі напої
Потенційний вплив 
на набір/втрату ваги 
дитиною

Споживання солодких напоїв, включаючи фруктові соки, асоційоване зі збільшенням пошире-
ності зайвої ваги і ожиріння серед дітей та підлітків. Напої з цукрозамінниками можуть допома-
гати у контролі ваги, але їхній метаболічний вплив, зокрема опосередкований зміною композиції 
мікробіома кишечника, продовжує вивчатися

Цілі Уникнення споживання солодких напоїв, включаючи фруктові соки. Бажано повністю вилучити 
подібні напої зі списків при відвідинах крамниць та з домашніх запасів

Практичні  
рекомендації

Вода повинна бути основним джерелом рідини для дітей та підлітків. Вони також мають спожи-
вати несолодкі молочні продукти з помірною жирністю

Ресторани та фастфуд
Потенційний вплив 
на набір/втрату ваги 
дитиною

Страви, які споживаються у закладах громадського харчування, зазвичай характеризуються 
більшим розміром порцій, більшою калорійністю на низькою поживною цінністю. Вища частота 
епізодів відвідин таких закладів асоціюється зі зростанням ІМТ

Цілі Відвідини закладів громадського харчування, зокрема фаст-фудів, рідше одного разу на тиж-
день. Включення страв, які споживаються у ресторанах і кафе, до плану харчування.

Практичні  
рекомендації

Практикувати споживання їжі у закладах громадського харчування або доставленої з таких 
закладів у родинному колі. Планування сімейного меню, залучення дітей до складання такого 
плану, включаючи відвідини ресторанів і кафе. Використання мобільних застосунків та інфор-
мації із сайтів закладів громадського харчування для визначення кращих продуктів для вибору  
у ресторанах. Участь у майстер-класах із приготування здорових страв у закладах громадського 
харчування

Продовження додатка 6
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Умо ви пуб лі ка ції  
в «Українському журналі дитячої ендокринології»

Авторські рукописи мають відповідати умовам публікацій в 
«Українському журналі дитячої ендокринології». Умови, наведе-
ні нижче, враховують вимоги МОН України до наукових фахових 
видань, у яких публікуються результати дисертацій на здобуття 
наукових ступенів доктора і кандидата наук (накази МОН України 
№ 1111 від 17.10.2012 р., № 1112 від 17.10.2012 р., № 32 від 
15.01.2018 р.), а також вимоги Міжнародного комітету редакторів 
медичних журналів щодо авторських робіт, поданих до біомедич-
них видань (International Committee of Medical Journal Editors).

СТАТТІ публікуються українською або англійською мовами.
Авторські оригінали надсилаються в електронній та паперовій 

формах (обидві версії ідентичні) або через сайт журналу.
Окрім тексту статті, автори обов’язково подають:
– індекс УДК; назву статті; прізвища та ініціали авторів; назву 

установи, де працюють автори (якщо авторів кілька і вони працю-
ють у різних закладах, необхідно цифрами 1, 2, 3 тощо персоніфі-
кувати їх), міста, країни (для іноземців);

– ілюстративний матеріал;
– список цитованої літератури;
– резюме з повним заголовком статті, прізвищами та ініціалами 

авторів, ключовими словами (від 3 до 7 слів або словосполучень, що 
розкривають зміст статті) двома мовами: українською та англійською 
(переклад має бути точним);

– фотографію першого автора (якщо авторів більше двох або 
один автор) або фотографію двох авторів (якщо авторів двоє). 
Фотографії мають бути розміром не менше ніж 3 × 4 см;

– поштову та електронну адресу, номер телефону, науковий 
ступінь, вчене звання, посаду одного з авторів, відповідального за 
листування, для опублікування в журналі;

– заповнений бланк ліцензійних умов використання наукової 
статті;

– номери телефонів для забезпечення оперативного зв’язку 
редакції з авторами.

Додатково двома мовами надаються: прізвища, імена, по бать-
кові всіх авторів, назви установ, в яких працюють автори, міста, 
наукові ступені, звання, посади, контактні дані. УВАГА! 
Прізвища та імена редакцією не коригуються, друкуються в 
авторській редакції. Просимо перевіряти правильність написання. 
Транслітерацію виконувати згідно з Постановою № 55 Кабінету 
Міністрів України від 27 січня 2010 р. «Про впорядкування транс-
літерації українського алфавіту латиницею».

Для колективної статті обов’язкові підписи всіх авторів.
Стаття надсилається в редакцію з офіційним направленням від 

закладу, в якому виконана робота.
У кінці статті подають дані щодо конфлікту інтересів (напри-

клад, роботу виконано за підтримки компанії N) та участі кожного 
автора у написанні статті (концепція і дизайн дослідження; збір 
матеріалу; обробка матеріалу; статистична обробка даних; написан-
ня тексту; редагування тощо).

РИСУНКИ, ТАБЛИЦІ, ДІАГРАМИ та ФОРМУЛИ мають 
бути включені в текст.

Таблиці слід будувати в редакторі Microsoft Word.
Інші ілюстративні матеріали (фотографії, малюнки, креслення, 

діаграми, графіки тощо) позначають як «рис.» та нумеруються за 
порядком їхнього згадування в статті.

ФОТОГРАФІЇ, ЕХОГРАМИ подаються в оригінальному або 
електронному вигляді, відскановані з роздільністю не менше ніж 
300 dpi і збережені у форматах tiff чи jpg. Надписи та позначення 
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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