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Pharmacological correction of zinc – lead imbalancein children with diabetes mellitus type 1
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The objective. To optimize the correction of zinc–lead imbalance in children with diabetes mellitus type 1 by the effective treatment of vitamin - 
microelement complex.
Patients and methods. 68 children with diabetes mellitus type 1 have been examined. Depending on glycemic control level all the children 
were divided into 3 groups. There was used a method of atomic absorbtion spectrophotometry for research of the lead and zinc level in blood 
plasma,"rythrocytes and urine. The correction of zinc–lead imbalance was realized by the vitamin-microelement complex which was administered 
according to the patients` age.
Results. The capsules of the vitamin–microelement containing preparation are the effective remedy for the microelement imbalances correction in 
diabetes mellitus type 1 complex therapy.The apply of the complex reduces the level of toxic lead in patients with optimal glycemic control level. In 
case of suboptimal glycemic control level the deficiency of blood plasma and erythrocytes zinc is corrected under the influence of «Vitam», reaches 
the indices of healthy children the level of lead. In patients with glycemic control showing high life risk the complex promotes the increase of blood 
plasma zinc level up to 49%, restores the physiological zinc indices in erythrocytes and reduces lead level in blood plasma and erythrocytes.
Conclusion.The data obtainedprovidea comprehensiveperspective onthe treatment of diabetesmellitustype 1, which may influence the 
occurrence, course and progression ofchronicdiabetic complications.
Key words diabetes mellitus type 1, children, zinc, lead, correction. 
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ПЕДИАТРИЯ

Цукровий діабет 1-го типу (ЦД-1) відноситься до пріо-
ритетних напрямків національних систем охорони 
здоров’я багатьох країн світу [1].Однією із патогенетич-
них ланок ЦД-1 можуть бути мікроелементні порушен-
ня [2]. За сучасними уявленнями, недостатність, надли-
шок або дисбаланс мікроелементів у дитячому організ-
мі може сприяти розвитку захворювання, змінювати 
характер уже існуючої патології, ускладнювати її пере-
біг, провокувати виникнення та прогресування усклад-
нень [3]. У взаємовідносинах між різними мікро-
елементами, як відомо, існують синергічні та антагоніс-
тичні зв’язки. Саме тому доцільна комплексна оцінка 
мікроелементного балансу при конкретній патології з 
метою своєчасної корекції встановлених порушень [4]. 
Особливо актуальним є вивчення вмісту та співвідно-
шення між есенційними і токсичними мікроелементами 
у дітей, хворих на ЦД-1.

Найбільше значення в патогенезі цукрового діабету 
серед мікроелементів має цинк (Zn). Встановлено значен-
ня цинку в процесах синтезу, депонування, виділення 
інсуліну із β-клітин острівців Лангерганса, а також його 
здатність пригнічувати дію інсулінази. За участю іонів Zn 
відбувається включення інсуліну до транспортного комп-
лексу, що забезпечує його доставку до клітин. Відомо, що 
цинк бере участь у процесах утворення гексамеру проін-
суліну, а також сприяє кристалізації інсуліну. Також іони Zn 
зменшують продукцію запальних цитокінів, що призво-
дять до апоптозу β-клітин підшлункової залози і розвитку 
діабету [5]. Є дані, що Zn знижує вміст глюкози в крові на 
35-45% на тлі інгібування ліполізу, що визначає його гіпо-
ліпідемічний ефект [6]. Цинк входить до активного центру 
різноманітних ферментів [7], він регулює процеси секреції 
та реабсорбції в ниркових канальцях, тим самим впливає 
на функціональний стан нирок [8]. 

Одним із найнебезпечніших серед токсичних мікро-
елементів є свинець (Pb). Його токсична дія пов’язана з 
активацією перекисного окислення ліпідів та пригнічен-
ням активності ферментів–антиоксидантів, зокрема глу-
татіонредуктази, глутатіонпероксидази та супероксид-
дитсмутази в нейронах, еритроцитах, гепатоцитах, епіте-
ліоцитах ниркових канальців [9]. Надмірна концентрація 
свинцю призводить до зниження вмісту есенційних 
мікроелементів, зокрема заліза та цинку.

Встановлено, що ЦД-1 у дітей супроводжується мікро-
елементозом [2]. Проте, залишається остаточно невизна-
ченою схема лікування мікроелементного дисбалансу у 
комплексній терапії ЦД-1. Саме тому вивчення цих 
питань дозволить розробити рекомендації відносно 
корекції мікроелементного забезпечення у випадку 
ЦД-1, що покращить стан глікемічного контролю і, таким 
чином, попередить розвиток та прогресування хроніч-
них діабетичних ускладнень.

Мета роботи: Оптимізувати корекцію цинк-свинцевого 
дисбалансу у дітей, хворих на цукровий діабет 1-го типу, 

шляхом використання вітамінно-мікроелементвмісного 
комплексу. 

Матеріал і методи. Під спостереженням знаходи-
лось 68 дітей хворих на ЦД-1. Діагноз ЦД-1 ставився 
згідно з наказом МОЗ України № 254 від 27. 04. 2006 р. 
щодо надання медичної допомоги дітям за спеціаль-
ністю "Дитяча ендокринологія” [10]. Стан компенсації 
ЦД-1 оцінювався згідно ISPAD (Consensusforthe 
ManagementofType 1 Diabetes Mellitusin Childrenend 
Adolescens 2000) (табл. 1). Оптимальний рівень гліке-
мічного контролю мали 9 дітей (група I), субоптималь-
ний – 25 (група II), рівень глікемічного контролю з 
високим ризиком для життя – 34 хворих (група III). 
Групу порівняння склали 30 практично здорових дітей. 
Лабораторні показники дослідження стану компенса-
ції ЦД-1 у хворих наведені в табл. 1.

!"#$%&'#: p - ()*&)+%",%*&- .)'/0,#'%+ +%(,)*,) 1+)"#1 I 2"3.#;
p1 - ()*&)+%",%*&- .)'/0,#'%+ +%(,)*,) 1+)"#1 III 2"3.#.
* - "<0,05,    ** - p<0,01,     *** - p<0,001.

Середній вік хворих на ЦД-1 складав 12,71±0,29 років. 
Із них хлопчиків було 32 (47,01%), дівчаток – 36 (52,99%). 
Залежно від місця проживання частіше хворіли мешкан-
ці міста – 41 (59,7%) дітей, жителі сільської місцевості 
склали 27 (40,3%) хворих, що можна пояснити несприят-
ливою дією екопатогенних факторів довкілля, що при-
зводять до обмінних порушень.

Залежно від тривалості хвороби всі хворі на ЦД-1 роз-
поділилися таким чином: із вперше виявленим ЦД-1 
було 9 осіб (12,7%), середня тривалість складала 1 місяць. 
Із тривалістю хвороби від 1 до 4 років було 37 (54,5%) 
дітей, середня тривалість становила 2,06±0,14 років. Із 
перебігом захворювання від 5 до 9 років спостерігалося 
16 (23,9%) дітей, середня тривалість хвороби була 
6,41±0,256 років. Із перебігом хвороби понад 10 років 
знаходилося під спостереженням 6 (8,9%) пацієнтів, 
середня тривалість складала 11,83±0,52 років. 

Серед хронічних діабетичних ускладнень у пацієнтів з 
оптимальним рівнем глікемічного контролю був зареє-
стрований діабетичний гепатоз – в 1 (10%) хворого. У 
разі субоптимального рівня глікемічного контролю з 
однаковою частотою зустрічалися діабетична кардіоміо-
патія та діабетична периферична сенсорно-моторна 
полінейропатія – по 2 (12,5%) випадки відповідно. У паці-
єнтів із глікемічним контролем з високим ризиком для 
життя у 7 (35%) випадках зустрічалася діабетична карді-

Показники I група
n=9

II група
n=25 

III група
n=34

Глікемія натще, ммоль/л 5,48±0,489 9,56±0,502
p***, p1**

11,54±0,457
p***

Глікемія постпрандіаль-
на, ммоль/л

5,8±0,434 10,55±0,61
p***,p1**

15,07±1,598
p***

Нічна глікемія, ммоль/л 6,49±0,598 9,47±0,592
p***,p1**

11,78±0,688
p***

HbA1c, % 6,33±0,422 8,35±0,332
p***,p1**

10,73±0,722
p***

4/56#78 1
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оміопатія, у 4 (20%) – діабетичний гепатоз та у 3 (15%) 
хворих була діагностована діабетична енцефалопатія та 
діабетична периферична сенсорно-моторна полінейро-
патія .

Для визначення вмісту мікроелементів (цинку та свин-
цю) у біосередовищах (сироватка та еритроцити крові) 
використовували атомно-абсорбційний спектрофото-
метр С-115М1, виробництва НВО «Selmi» (Україна), осна-
щений комп’ютерною приставкою для автоматичного 
обчислювання вмісту мікроелементів. Матеріалом для 
дослідження вмісту мікроелементів була периферійна 
венозна кров, сеча здорових та хворих на ЦД-1 дітей. 
Вміст мікроелементів у сироватці крові та сечі виражали 
у мкмоль/л, в еритроцитах – у мгк/мг/попелу.

Корекція діагностованих мікроелементних пору-
шень здійснювалася вітамінно-мікроелементвмісним 
комплексом “Вітам”, виробник ВАТ “Київський вітамін-
ний завод” (Україна). Групу виключення становили 
пацієнти із гострими діабетичними ускладненнями 
(коми), наявністю гострих інфекційних захворювань, 
тяжких соматичних захворювань у стадії декомпенса-
ції. Дітям віком від 4 до 13 років призначали по 1 кап-
сулі 1 раз за добу, дітям після 14 років – по 2 капсули 1 
раз за добу протягом 30 днів. Усі хворі отримували 
стандартну інсулінотерапію людськими генно-
інженерними інсулінами базисно-болюсним методом. 
Добова потреба в інсуліні розраховувалася щоденно 
відповідно до Протоколу надання медичної допомоги 
дітям за спеціальністю "Дитяча ендокринологія”. Окрім 
інсулінотерапії, діти з наявністю діабетичних усклад-
нень одержували згідно з цим же наказом МОЗ України 
відповідне лікування. 

Статистична обробка результатів досліджень здійсню-
валася за допомогою програми Exсel. Використовували 
методи варіаційної статистики, придатні для медико-
біологічних досліджень [11]. Для всіх показників визна-
чали середньоарифметичне (М), похибку середньоариф-
метичного (m). Показник достовірності (p) абсолютних 
величин визначали за допомогою критерія Ст’юдента (t). 
Показники парної кореляції використовували для оцін-
ки характеру та ступеня взаємозв’язку між різними пара-
метрами. Для визначення ступеня впливу рівня глікеміч-
ного контролю та тривалості ЦД-1 на концентрацію 
мікроелементів у біосередовищах був застосований дво-
факторний дисперсійний аналіз.

Результати та їх обговорення. Спираючись на реко-
мендації щодо оптимізації забезпечення мікроелемента-
ми у випадку патології, на першому етапі дослідження 
був встановлений характер мікроелементозу у дітей, 
хворих на ЦД-1 [12].

Одним із головних мікроелементів, який бере участь у 
синтезі інсуліну, є цинк. Встановлено, що найбільший 
цинковий дефіцит мали пацієнти III групи. У крові цих 
хворих його вміст зменшувався у 2,5 раза відносно групи 

порівняння та майже у 2 рази порівняно з дітьми, що 
мали оптимальний рівень глікемічного контролю (pис.1). 
Слід зазначити, що коливання сироваткової концентра-
ції Zn у цієї категорії дітей було від 1,7 до 10,6 мкмоль/л, 
що у середньому становило 6,54±0,88 мкмоль/л. 

У хворих II групи діапазон коливань вмісту Zn був дещо 
вищим та становив від 3,52 до 15,07 мкмоль/л. Проте 
середнє його значення було 9,73±0,79 мкмоль/л, що 
виявилося в 1,6 раза нижчим відносно показника здо-
рових (pис. 1). 

Слід зауважити, що в обстежених I групи концентрація 
цинку майже не відрізнялася від групи порівняння та 
складала 13,53±0,67 мкмоль/л проти 16,04±1,26 мкмоль/л 
(pис. 1).Причому діапазон коливань був незначним – від 
12,2 до 15,3 мкмоль/л.

Об’єктивним відображенням рівня глікемії в організмі 
за останні три місяці є показник HbA1c [13]. Саме тому 
була проаналізована кореляція між ним та сироватко-
вим вмістом Zn. Встановлено, що у випадку оптимально-
го рівня глікемічного контролю вона була сильною нега-
тивною (r=-0,98, p<0,05), у разі субоптимального рівня 
глікемічного контролю – слабкою негативною (r=-0,28), а 
у хворих із глікемічним контролем з високим ризиком 
для життя – слабкою позитивною (r=0,35).

Тривалий цинковий дефіцит в організмі може бути 
одним із факторів ризику розвитку діабету. Відомо, що 
одним із проявів нестачі Zn є апоптоз клітин, через те, 
що він порушує активність сигнальних молекул, зокрема 
мітоген-активної протеїнкінази [14]. Двофакторний дис-
персійний аналіз впливу рівня глікемічного контролю та 
тривалості діабету на сироваткове забезпечення цинком 
встановив, що рівень глікемічного контролю має значен-
ня лише 3,4%, в той час як термін хвороби має силу впли-
ву 46,4%, проте їхня одночасна взаємодія складає лише 
8,5%. Можливо, нестача Zn в тканині підшлункової зало-
зи може сприяти загибелі β-клітин острівців Лангерганса 
і, як наслідок, з часом погіршувати компенсацію ЦД-1.

В умовах техногенного забруднення навколишнього 
середовища все більше уваги приділяється токсичним 
мікроелементам, із яких найбільш небезпечним для 
дитячого організму є свинець. Встановлено, що діти, 

P!".1. #$%"& '!()* * "!+,-.&'% )+,-% /%&01, 2-,+!2 (. 34-1, 
/, &. 5%"67 -!),+!"&.((7 -%&.$%((,-$%)+,060$0(&-$%"(,8, 
),$560)"*. 
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хворі на ЦД-1, мають підвищену сироваткову концентра-
цію Pb, хоча вона не виходила за межі маргінальних зна-
чень (pис. 2.). 

Слід зауважити, що Pb визначався у сироватці крові 
всіх пацієнтів та його рівень мав незначний діапазон 
коливань від 0,18 до 0,24 мкмоль/л. Концентрація свин-
цю у випадку ЦД-1 не залежала від рівня глікемічного 
контролю та мала практично однакові значення в кожній 
групі обстежених: 0,22±0,019 мкмоль/л – для I;0,23±0,025 
мкмоль/л –для II та 0,23±0,023 для III групи. У середньому 
вона в 1,4 раза перевищувала показник групи порівнян-
ня (0,16±0,015 мкмоль/л). Кореляційний аналіз не виявив 
залежності між рівнями Pb та HbA1c у жодній з груп. 
Проте двофакторний дисперсійний аналіз показав, що 
сироваткова концентрація свинцю мала вагому залеж-
ність від інших факторів – 61%, а рівень глікемічного 
контролю та тривалість хвороби впливали з однаковою 
силою – по 9% кожен. 

Зважаючи на існуючі синергічно-антагоністичні взає-
мовідносини між мікроелементами, була досліджена 
кореляція між сироватковим вмістом елементів у кожній 
групі обстежених дітей. У випадку оптимального рівня 
глікемічного контролю була присутня слабка зворотня 
кореляція між Pb та Zn (r=-0,2). Продовжує зростати нега-
тивна дія свинцю у 2-ї групи на концентрацію есенційних 
мікроелементів, що проявляється зворотньою кореляці-
єю середньої сили між Pb/Zn (r=-0,67, недостовірна) та у 
хворих на ЦД-1 із глікемічним контролем (r=-0,59, 
p<0,001).

З метою дослідження стану внутрішньоклітинного 
забезпечення мікроелементами було проведено визна-
чення їхнього вмісту в еритроцитах крові (табл. 2). Слід 
зазначити, що поряд із сироватковим спостерігався і 
еритроцитарний дефіцит цинку. Встановлено, що у дітей 
I групи вміст Zn знижувався на 3,3%, значно поглиблю-
вався у II та III групах, де він був меншим на 60,7% та 
62,3% відносно здорових. Причому продовжує зберіга-
тися залежність його вмісту від рівня HbA1c у крові, на 
що вказує знайдена негативна кореляція середньої сили: 
r=-0,5(недостовірна) у разі оптимального рівня глікеміч-
ного контролю, r=-0,47 у випадку субоптимального рівня 

глікемічного контролю та r=-0,35 (недостовірна) у хво-
рих із глікемічним контролем з високим ризиком для 
життя. За результатами двофакторного дисперсійного 
аналізу, на концентрацію Zn в еритроцитах впливає три-
валість хвороби із силою дії 24,4%. Рівень глікемічного 
контролю має силу впливу 12,5%, одночасна взаємодія з 
тривалістю ЦД-1 – 10,3%, проте сила дії інших, не врахо-
ваних у дослідженні факторів склала 52,8%. Можливо, 
одним із таких чинників може бути сироваткове забез-
печення цинком. Підтвердженням такого припущення 
слугує встановлена слабка позитивна кореляція між 
вмістом Zn у сироватці та еритроцитах у пацієнтів I 
(r=+0,37) та у дітей II групи (r=+0,33). 

!"#$%&'#: 
p - ()*&)+%",%*&- .)'/0,#'%+ +%(,)*,) 1"2.# .)"%+,3,,3;
p1 - ()*&)+%",%*&- .)'/0,#'%+ +%(,)*,) 4+)"#4 I 1"2.#;
p2– ()*&)+%",%*&- "%0,#5% .)'/0,#'%+ () % .%*63 6%'2+/,,3 
* - "<0,05,    ** - p<0,01,     *** - p<0,001.

Відомо, що свинець накопичується в еритроцитах і 
справляє негативну дію на гемопоез. В експерименті на 
щурах надмірні концентрації Pb інгібують гліколіз, пригні-
чують активність ензимів антиоксидантної системи (супер-
оксиддисмутази, глутатіонпероксидази і глутатіонредук-
тази). Наслідком зазначених змін є порушення кисень 
транспортувальної функції еритроцитів, а також зменшен-
ня загальної кількості молодих форм та підвищення вміс-
ту старих клітин (функціонально неповноцінних еритро-
цитів), зниження концентрації гемоглобіну та підвищення 
його спорідненості з киснем. Тому було проаналізовано 
саме еритроцитарну концентрацію цього мікроелементу 
у дітей, хворих на ЦД-1 (табл. 2). Слід зауважити, що Pb 
реєструвався не у всіх обстежених. У здорових дітей він 
був виявлений лише у 10 (33,33%) випадках. Проте у паці-
єнтів I групи Pb визначався у 7 (70%) та був на 41,2% біль-
шим відносно групи порівняння. В обстежених II групи 
свинець був зафіксований у 12 (40%) випадках і на 59,2% 
перевищував показник здорових. У дітей III групи еритро-
цитарна концентрація Pb була на 54,55% вищою відносно 
групи контролю та досліджувалась у 16 (66,67%) хворих. 

P!". 2. #$%"& "'!()* + "!,-'.&)% /%&01, 2'-,!2 (. 34-1, /- 
&. 5%"67 '!8-,!"&.((7 '%&.$%((--$%8,-060$0(&'$%"(-9- 
8-$5608"+. 

7/86#53 2
#$%"& )!(8+ &. "'!()* ' 0,!&,-)!&.2 8,-'% /%&01, 2'-,!2 

(. 34-1, /- &. 5%"67 '!8-,!"&.((7 '%&.$%((--
$%8,-060$0(&'$%"(-9- 8-$5608"+

Мікроелемент 
(мкг/мг/попелу)

Групи дітей Група 
порівнян-

ня
I група
n=10

II група
n=24

III група
n=30

n=30

Zn До ліку-
вання

0,59±0,03 0,24±0,02
p***, p1***

0,23±0,02
p***, p1***

0,61±0,06

Після 
лікування

0,68±0,06 0,55±0,04
p2***

0,57±0,05
p2***

Pb До ліку-
вання

0,34±0,03
n=7
p***

0,49±0,048
n=12
p**

0,44±0,04
n=16
p***, p1**

0,2±0,01
n=10

Після 
лікування

0,19±0,01
n=7
p2***

0,25±0,02
n=12
n=12 p2***

0,23±0,01
n=16
n=16 p2***
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Аналіз кореляції між вмістом Pb в еритроцитах та HbA1c 
виявив прямий зв'язок середньої сили у випадку опти-
мального та субоптимального рівнів глікемічного контр-
олю (r=+0,42 та r=+0,42), який переростає у сильний у разі 
глікемічного контролю із високим ризиком для життя 
(r=+0,99). Між сироватковими та еритроцитарними показ-
никами Pb у всіх групах обстежених знайдена позитивна 
кореляція середньої сили (r=+0,58). Рівень Pb в еритроци-
тах має значну залежність від тривалості ЦД-1, через те, 
що сила впливу фактора становить 66,7%, проте сила 
впливу рівня глікемічного контролю склала 4,7%, а їх 
одночасна взаємодія – 17,9%.

Нирки беруть участь у регуляції мікроелементного 
гомеостазу шляхом фільтрації та реабсорбції. Тому був 
проведений аналіз вмісту мікроелементів у сечі. Під час 
дослідження концентрації цинку у сечі встановлено, що 
вона у дітей I групи практично не відрізнялась, у пацієн-
тів групи II була на 25%, а у дітей III групи - на 42% біль-
шою порівняно зі здоровими дітьми (рис. 3).

Для хворих на ЦД-1, за винятком пацієнтів із оптималь-

ним рівнем глікемічного контролю, властива підвищена 
сечова концентрація свинцю (pис. 4.). 

Причому у дітей III групи вона була на 55% більшою 
відносно групи порівняння. Проте в обстежених групи II 
вона лише на 15,4% перевищувала показник здорових. 
Слід зазначити, що у хворих I групи вміст Pb був, навпа-
ки, на 54,5% нижчим порівняно зі здоровими.

Відомо, що мікроелементи потрапляють у первинну 
сечу шляхом фільтрації плазми крові через ниркові клу-
бочки. Далі у канальцях відбувається їх реабсорбція у 
кров’яне русло [15]. Можна припустити, що один із чинни-
ків, від якого залежить сечова концентрація мікроелемен-
тів, є їх вміст у сироватці крові. Тому була досліджена 
кореляція між сироватковим та сечовим рівнями кожного 
мікроелементу. Встановлено, що практично у всіх групах 
обстежених наявний зворотній кореляційний зв’язок між 
сироватковою та сечовою концентраціями цинку. 
Причому у разі оптимального рівня глікемічного контро-
лю він був сильним (r=-0,95), у випадку субоптимального 
рівня глікемічного контролю та із високим ризиком для 
життя – середньої сили (r=-0,38 та r=-0,52 відповідно). 

Зауважимо, що між рівнями Pb сироватки та Pb сечі 

існує сильний позитивний зв'язок у пацієнтів із опти-
мальним рівнем глікемічного контролю (r=+0,67), який 
стає середньої сили у дітей із субоптимальним рівнем 
глікемічного контролю (r=+0,47) та слабким у випадку 
глікемічного контролю із високим ризиком для життя 
(r=+0,33). Знайдена кореляція може бути свідченням 
захисної реакції, що сприяє елімінації токсичного мікро-
елементу з організму. Однак наявність слабкої кореляції 
у хворих із глікемічним контролем із високим ризиком 
для життя можна розцінювати як прояв порушення у цієї 
категорії дітей адаптивної функції нирок відносно забез-
печення балансу і вмісту мікроелементів.

Зважаючи на велику кількість мікроелементвмісних 
препаратів на фармацевтичному ринку України, були 
розроблені вимоги з метою визначення найбільш ефек-
тивного засобу для корекції мікроелементозу з ураху-
ванням встановлених особливостей  мікроелементного 
складу у біосередовищах дітей, хворих на ЦД-1. 

Критерії включення мікроелементвмісного комп-
лексу у клінічне дослідження: 

• наявність у складі комплексу цинку, міді, заліза, 
кобальту, хрому у вікових добових дозах;

• не повинен містити вітаміни-антагоністи зазначе-
них мікроелементів;

• мати досвід клінічного застосування лікування 
мікроелементозів у дітей України;

• не містити цукру (його додають до сиропів, тому 
ця форма випуску препарату не придатна для 
використання у хворих на ЦД-1);

• мати в інструкції показання для застосування у 
випадку цукрового діабету.

Нашу увагу привернув вітамінно-мікроелементвмісний 
комплекс ”Вітам” (Київський вітамінний завод, Україна). 
Він являє собою набір шести мікроелементів (залізо, 
хром, мідь, марганець, цинк, кобальт) у вигляді комплек-
сів з N-2,3-диметилфенілантраніловою кислотою (MLn) із 
мольним співвідношенням 50:50:15:10:1:1 та вітамінів 
групи В (рибофлавін, тіамін, нікотинамід, піридоксин, 
кальцію пантотенат). Склад композиції відповідає масо-
вому співвідношенню металів, обґрунтованому аналітич-
ними даними щодо балансу ендогенних d-металів в 

P!". 3. #$%"& '!()* * "+,% -%&+., /012!/ (3 45-1, -1 &3 6%"78 
0!)12!"&3((8 0%&3$%((1-$%)21+7+$+(&0$%"(191 )1$67+)"*.

P!". 4. #$%"& "0!(': ($)$17;/7) * "+,% -%&+., /012!/ (3 
45-1, -1 &3 6%"78 0!)12!"&3((8 0%&3$%((1-
$%)21+7+$+(&0$%"(191 )1$67+)"*.
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організмі. Наявність мікроелементів у вигляді координа-
ційних сполук сприяє їхньому включенню до активних 
центрів металозалежних ферментів [16]. 

На тлі прийому комплексу особлива увага приділялася 
показникам глікемії (глікемічний профіль), що 
обов’язково проводився 2 рази на тиждень. Добова 
потреба в інсуліні розраховувалася щоденно. Після 
завершення курсу лікування досліджувалися рівні мікро-
елементів у сироватці та еритроцитах крові, сечова кон-
центрація кожного елементу.

З метою визначення впливу комплексу на клінічні 
симптоми захворювання щоденно оцінювалися скарги 
дітей. Частота регресії клінічних симптомів ЦД-1 наведе-
на у таблиці 3.

!"#$%&'#: p - ()*&)+%",%*&- .)'/0,#'%+ +%(,)*,) 1+)"#1 I-/ 2"3.#,
p1 - ()*&)+%",%*&- .)'/0,#'%+ +%(,)*,) 1+)"#1 III–/ 2"3.#  
   * - "<0,05,    ** - p<0,01,     *** - p<0,001.

Так, покращення загального стану відзначили всі хворі 
із оптимальним рівнем глікемічного контролю на 12-13 
добу від початку лікування, 14 (87,5%) пацієнтів із субоп-
тимальним рівнем глікемічного контролю на 17-18 добу 
та 15 (75%) дітей із глікемічним контролем із високим 
ризиком для життя на 25-29 добу.

У разі оптимального рівня глікемічного контролю 
суб’єктивні симптоми (цефалгії, загальна слабкість, пері-
одичний біль у нижніх кінцівках та судоми литкових 
м’язів) зникали на 13,41±0,143 день від моменту призна-
чення препарату у всіх обстежених.

У випадку субоптимального рівня глікемічного конт-
ролю у 14 (87,5%) хворих зазначені симптоми тривали у 
середньому 17,97±0,245 днів, у той час як поліурія та 
полідипсія – 7,25±0,05 доби. 

У 15 (75%) дітей із глікемічним контролем з високим 
ризиком для життя зміни у клінічній картині діабету 
з’явилися наприкінці другого тижня від початку застосу-
вання препарату у комплексній терапії. Зокрема, на 
14,68±0,58 день було відзначено зникнення поліурії та 
полідипсії. Проте загальна слабкість тривала 25,28 ±2,473 
дня, цефалгії – 26,25±2,173 дня, на 29-у добу зникали біль 

у нижніх кінцівках та періодичні судоми литкових м’язів. 
У цілому позитивний клінічний ефект від комплексної 
терапії був у 39 (85%) хворих на ЦД-1 дітей.

Встановлено, що у разі використання комплексу про-
тягом 30 днів у мікроелементному забезпеченні сиро-
ватки крові спостерігалася позитивна динаміка практич-
но у всіх хворих на ЦД-1 дітей.

У хворих групи I (рис.1 та рис.2) внаслідок використан-
ня вітамінно-мікроелементвмісного комплексу зросла 
сироваткова концентрація цинку на 20%. Вміст токсич-
ного свинцю зменшився на 23% (p<0,001) і практично 
відповідав значенням групи порівняння.

У пацієнтів групи II (рис.1 та pис.2) після курсу лікування 
також спостерігалося суттєве покращення показників 
вмісту мікроелементів у сироватці. Так, відбувалося збіль-
шення вмісту цинку – на 36,2% (p<0,001) відносно почат-
кових, а концентрація токсичного свинцю зменшилася на 
30% (p<0,05) та досягла показників групи порівняння.

У хворих групи III (рис.1 та pис.2) внаслідок лікування 
вміст цинку підвищився майже у 2 рази, але ще не досяг 
рівня здорових дітей. Можливо, це пов’язано із суттєвим 
сироватковим дефіцитом цих мікроелементів, який не 
ліквідується до завершення терміну призначення комп-
лексу. Концентрація свинцю зменшилася на 30% (p<0,05) 
і дорівнювала значенню здорових дітей.

Внаслідок терапії вітамінно-мікроелементвмісним 
комплексом еритроцитарні концентрації цинку у всіх 
групах обстежених зросли практично до значень здо-
рових дітей (табл. 2). Можна припустити, що в умовах 
цинкового дефіциту під час його екзогенного надхо-
дження у складі цього комплексу, спочатку відбувається 
насичення еритроцитарного пулу Zn, де він виконує 
свою головну функцію, а потім сироватки.

Встановлено, що у разі використання вітамінно-
мікроелементвмісного комплексу у всіх хворих на ЦД-1 
мало місце зниження еритроцитарної концентрації Pb 
практично у 2 рази (p<0,001) (табл. 2). Можливо, це 
явище пов’язане із антагоністичним впливом цинку.

Використання вітамінно-мікроелементвмісного комп-
лексу сприяло нормалізації показників мікроелементів у 
сечі хворих на ЦД-1 дітей (рис. 3 та pис. 4). Встановлено, 
що у хворих із оптимальним рівнем глікемічного конт-
ролю мало місце зниження вмісту у сечі цинку – на 14% 
відносно вихідних значень. Проте сечовий вміст свинцю 
залишався практично без змін. У пацієнтів із субоптималь-
ним рівнем глікемічного контролю спостерігалось змен-
шення сечового вмісту цинку – на 51% (p<0,001). Слід 
зазначити, що рівень свинцю зменшився на 15% та дорів-
нював вмісту у сечі здорових дітей.У хворих із глікемічним 
контролем із високим ризиком для життя також була тен-
денція до нормалізації рівнів мікроелементів у сечі. 
Зокрема, для цієї групи пацієнтів було характерним зни-
ження виділення цинку на 47% (p<0,001) та свинцю – на 
20% відносно початкових значень.

4/56#78 3
!"#$%&'$ ("%)*+%&, -!-1 )&. /$( ,"'+0"(*$##1 ,&*$%&##+-

%&'0+232%2#*,%&(#+4+ '+%)32'(5

Клінічна симпто-
матика

Тривалість симптомів
I група, діб

(n=10)
II група, діб

(n=25)
III група, діб

(n=34)
Загальна слабкість 13,12±1,311 18,45±1,81

p*, p1*
25,28±2,473
p***

Цефалгії 13,74±1,29 17,59±1,232
p*, p1**

26,25±2,173
p***

Біль у нижніх кін-
цівках

13,23±1,348 17,52±1,206
p*, p1***

29,01±2,789
p***

Судоми у литкових 
м’язах

13,56±1,342 18,35±1,152
p*, p1***

29,25±2,214
p***

Спрага 7,3±0,632 p1* 14,1±2,478
Поліурія 7,2±0,465 

p1***
15,26±1,259
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Проведене дослідження показало гарну переноси-
мість вітамінно-мікроелементвмісного комплексу у дітей 
незалежно від віку, рівня глікемічного контролю та спе-
цифічних діабетичних ускладнень. Під час використання 
комплексу не було зареєстровано погіршення показни-
ків вуглеводного обміну та збільшення потреби в інсуліні 
(табл. 4). 

!"#$%&'(: p – )*+&*,%"-%+&. "%/-#0% 1*'(/-#'%, )* % 1%+23 2%'4,(--3 
* - "<0,05,    ** - p<0,01,     *** - p<0,001.

Також не було зафіксовано випадків відмови від засто-
сування препарату та алергічних реакцій.

Отже, призначення вітамінно-мікроелементвмісного 
комплексу “Вітам” сприяє покращенню мікроелементно-
го балансу і може бути додатковим заходом профілакти-
ки та лікування хронічних діабетичних ускладнень.

!"#$%&'"
1. 5%&($%--*-$%'"*626$6-&,$%+-#7 '*$126'+“5%&($”8 

696'&#,-#$ /(+*:*$ '*"6'0%; 0#-'-+,#-06,*<* 
)#+:(2(-+4 4 '*$126'+-%7 &6"(1%; 04'"*,*<* 
)%(:6&4 1-<* &#14 4 )%&67. 

2. =(+&*+4,(--3 '*$126'+4 4+4,(8 -()2#>*' 
&*'+#?-*<* +,#-0@ 4 +#"*,(&0% &( 6"#&"*0#&(A 
'"*,% A,*"#A %/ *1&#$(2.-#$ "%,-6$ <2%'6$%?-*<* 
'*-&"*2@. B "(/% +4:*1&#$(2.-*<* "%,-3 
<2%'6$%?-*<* '*-&"*2@ 2%',%)48&.+3 +#"*,(&'*,#7 &( 
6"#&"*0#&("-#7 )69%0#& 0#-'4, )*+3<(8 1*'(/-#'%, 
/)*"*,#A )%&67 +#"*,(&'*,#7 &( 6"#&"*0#&("-#7 
,$%+& +,#-0@. B 1(0%8-&%, %/ <2%'6$%?-#$ '*-&"*26$ %/ 
,#+*'#$ "#/#'*$ )23 C#&&3 '*$126'+ +1"#38 
/"*+&(--@ +#"*,(&'*,*; '*-06-&"(0%; 0#-'4 – -( 
49%, ,%)-*,2@8 9%/%*2*<%?-% 6"#&"*0#&("-% 
1*'(/-#'# ,$%+&4 0#-'4, 2%',%)48 -()$%"-#7 
+#"*,(&'*,#7 &( 6"#&"*0#&("-#7 ,$%+& +,#-0@.

3. 5#'*"#+&(--3 '*$126'+4 +1"#38 +4&&8,*$4 
1*'"(D6--@ 1*'(/-#'%, ,$%+&4 % :(2(-+4 
$%'"*626$6-&%, 4 +6?% A,*"#A -( EF-1 )%&67.

()*+,-*.,-
1. Franc C.Epidemiology of diabetes: frightening predic-

tions.Med Sci (Paris).2013;29(8-9):711-714. 
2. G("'6,#? 5. H., I24D6-'* J. 5. K+*:2#,*+&% 

$%'"*626$6-&-*<* /(:6/16?6--3 )%&67, A,*"#A -( 
04'"*,#7 )%(:6& 1-<* &#14. !6)%(&"%3, ('4>6"+&,* &( 
<%-6'*2*<%3. 2011; 1: 114-118.

3. =4:'*,( L. M., G4/. J. N. =$%-# ,$%+&4 
$%'"*626$6-&%, 0#-'4, A"*$4, $("<(-0@ 4 )%&67, 
A,*"#A -( 04'"*,#7 )%(:6& 1 &#14. H-)*'"#-*2*<%3. 
2010; 15(1):97-101.

4. J(<*"-(3 J. 5., F4:*,(3 N. 5., N296"*, 5. 5., 
G6D6"3'*,( N. 5., O("2(1 P. 5. Q*2. $#-6"(2.-RA 
,6D6+&, , 9#/#*2*<## # 1(&*2*<# "6:6-'(. 
=)*"*,.6 "6:6-'(. 2008; 6 (15):62-67.

5. JansenJ., KargerW., RinkL. Zincanddiabetes - clinicallin
ksandmolecularmechanism.J. Nutr. Biochem.2006; 
20(6):399-417.

6. SluccaM., HarmonJS., OseidEA., BryanJ., RobertsonRP.
ATP-sensitiveK+ channel media testhezin cswitch - off-
signalforglucagonresponseduringglucosedeprivation. 
Diabetes.2010; 59:128-134.

7. L'(2.-R7 N. 5. G#'"*S26$6-&R )23 ,(>6<* 
/)*"*,.3. G.: P/)(&62.+'#7 )*$”K-#'+ 21 
,6'”;2004:320.

8. L(9#-( N. P. P+1*2./*,(-#6 0#-'( , '*$126'+-*$ 
26?6-## :*2.-RA A"*-#?6+'#$ 1#62*-69"#&*$. 
!6)#(&"#3. 2006; 5:62-67.

9. MeyerPA., BrownMJ., Falk H.Globalapproachtoreduci
ngleadexposureandpoisoning.MutatRes. 2008; 
659(1-2):166-75. 

10. !"* /(&,6")C6--3 !"*&*'*2%, -()(--3 $6)#?-*; 
)*1*$*<# )%&3$ /( +160%(2.-%+&@ "F#&3?( 
6-)*'"#-*2*<%3": J('(/ GK= B'"(;-# T 254 ,%) 
27. 04. U.: GK= B'"(;-#;2006.

11. V(1(? L. J., W4:6-'* N. 5., X(:#? !. J. 
L&(&#+&#?6+'#6 $6&*)R , $6)#'*-:#*2*<#?6+'#A 
#++26)*,(-#3A + #+1*2./*,(-#6$ Ex+el. U.: 
GKQPKJ, 2001;408.

12. U,(>-%-( V. 5., Q*)%*-*, 5. !., Q(?'*,+.'( 5. 5. 
G('"*- &( $%'"*626$6-&-#7 <*$6*+&(/ % 1"*:26$# 
)#+$%'"*626$6-&*/%, 4 )#&3?*$4 ,%0%. 
!6"#-(&*2*<#3 # 16)#(&"#3. 2008; 3 (35):91- 96.

13. L'#:?#' 5. N., L*2*$6-?4' M. G. Q#+' $#'"*- # 
$('"*+*+4)#+&RA *+2*C-6-#7 4 :*2.-RA +(A("-R$ 
)#(:6&*$: /-(?6-#6 &6+&( -( <2#'*/#2#"*,(--R7 
<6$*<2*:#-. G6C)4-("*)-R7 S-)*'"#-*2*<#?6+'#7 
C4"-(2.2006;1(3):65-69.

14. U("/('*,( V. G. F69#0#& 0#-'( #-)40#"46& Fas-
*1*+"6)*,(--R7 (1*1&*/. G6)#0#-+'(3 
#$$4-*2*<#3. 2005;4:441-443.

15. G("'6,#? 5. H., !6&"(>6-'* 5. K. K+*:2#,*+&% 
-#"'*,*; "6<4230%; $%'"*626$6-&-*<* /(:6/16?6--3 
-6)*-*>6-#A -*,*-("*)C6-#A %/ <%1*'+#?-*-
%>6$%?-*@ 6-069(2*1(&%8@. !6"#-(&*2*<#3 # 
16)#(&"#3. 2011; 1:127-30.

16. U,(>-%-( V. 5., Q*)%*-*, 5. !., Q(?'*,+.'( 5. 5. 
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M(:2#03 4
/%'-0$"'" 12)'+3)4, 125'%0.,)4 . 6)*+7, 8&%,"8 $- 9:-1

Показник Групи дітей
I (n=10) II (n=25) III (n=34)

Глікемія натще, 
ммоль/л

До лікування 5,48±0,489 9,56±0,502 11,54±0,457
Після лікування 4,9±0,3 7,17±0,719

p**
9,23±0,595
p**

Глікемія пост-
пран-діальна, 
ммоль/л

До лікування 5,8±0,434 10,55±0,61 15,07±1,598
Після лікування 5,06±0,87 6,67±0,634

p***
8,64±0,693
p***

Нічна глікемія, 
ммоль/л

До лікування 6,49±0,598 9,47±0,592 11,78±0,688
Після лікування 5,9±0,19 5,81±1,316

p*
7,22±0,412
p***
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