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ІНСУЛІНОРЕЗИСТЕНТНІСТЬ ЯК ПРОВІДНИЙ 
ЕТІОПАТОГЕНЕТИЧНИЙ КЛАСТЕР МЕТАБОЛІЧНОГО 

СИНДРОМУ У ДІТЕЙ ТА ПІДЛІТКІВ
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Insulin resistance as the basic ethiopatogenicklaster of metabolic syndrome in children and adolescents 
GromnatskaN.M.
DanyloGalitskiyLvivNationalMadicalUniversity, Lviv, Ukraine
The objective. To study peculiarities of insulin resistance formation in children with metabolic syndrome and its link with main clasters.
Patients and methods. To study  were included 124 children and adolescents aged 9-18 years:  71 abdominally obese  children with 
metabolic syndrome and 53 children with normal body mass (control group), for whom examination of  anthropometry data, cholesterol, high density 
cholesterol, low density cholesterol, very low density cholesterol, triglycerides, triglyceride/ high density cholesterol ratio, fasting glucose, fasting insulin, 
indexes HOMA-IR and Cora, heart rate variability test was  conducted. 
Results. The level and prevalence of  basic  glucose, insulin, HOMA-IR and Caro indexes over cut-off  points were higher in children and 
adolescents with metabolic syndrome than in control group. High correlation of immune reactive insulin, HOMA-IR index  and  body mass index 
(r=0,44; p=0,02), circumference of the waist (r=0,42; p=0,003), that said about  tired  link with overweight, general and abdominal obesity  were 
evaluated.  Caro index had high correlation with very low density cholesterol (r=0,28; p=0,049), triglycerides / high density cholesterol ratio (r=0,32; 
p=0,024)  in children with metabolic syndrome.  Fasting glucose highly directly correlated with heart beats rate (r=0,55; p=0,009) and indirectly - with  
RRNN (mean RR interval duration) (r=-0,50; p=0,021) in the background and ortostatic tests (r=-0,49; p=0,023), that are the  signs of indirect 
correlation of  fasting  glucose and parasympathetic nervous system. 
=onclusion. These data may have perspective in developing non medication and medication intervention that can affect clasters of metabolic 
syndrome development  in particularly those targeting the correlation of insulin resistance with obesity, dislipidemia, decrease of  the parasympathetic 
nervous system activity. 
Key words: insulin resistance, metabolic syndrome, clasters, children, adolescents.
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ПЕДИАТРИЯ

Згідно з рішенням Міжнародного ендокринологічного 
товариства (IDF, 2007) [1]. інсулінорезистентність (ІР) вва-
жають ключовим компонентом метаболічного синдрому 
(МС), поряд з  абдомінальним ожирінням, артеріальною 
гіпертензією, гіпертригліцеридемією та зниженням холес-
терину ліпопротеїдів високої щільності (ХСЛПВЩ). ІР, гіпер-
глікемія натще та порушення толерантності до глюкози є 
патогенетичним зв'язком  між ожирінням, цукровим діа-
бетом 2 типу та кардіоваскулярною патологією, що при-
зводять до передчасної інвалідизації і смертності [ 2]. 

ІР поділяють відносно тканин, до яких вона виникає, на 
ендотеліальну, м’язову, печінкову та адипоцитарну [3]. 
Розвиток ІР відбувається поступово, спочатку ІР м’язів і 
ендотелію [4],  потім печінки і пізніше адипоцитів [5,6].

Механізм включення м’язів в процес ІР полягає у пору-
шенні фосфорилювання інсулін-сигнальних білків, зни-
женні транскапілярної доставки інсуліну, глюкози та 
синтезу глікогену в м’язах, порушенні мітохондріального 
окислювального метаболізму, зміні складу м’язових 
фібрил [7]. При ІР м’язів порушується функціонування 
піруватдегідрогеназного комплексу, внаслідок чого піру-
ват переходить в лактат та надходить в печінку для глю-
конеогенезу, замість включення в цикл Кребса з наступ-
ним повним  окисленням [5,8].  

Ендотеліальна ІР полягає у нездатності інсуліну працю-
вати через РІЗК (phossphatidylinositol-3-kinase)  сигнальний 
шлях з підвищенням утворення NO,  покращенням крово-
постачання тканин та забезпеченням їх глюкозою [5]. 

Механізм розвитку печінкової ІР полягає у підвищено-
му виробленні печінкою холестерину ліпопротеїдів дуже 
низької щільності (ХСЛПДНЩ), тригліцеридів (ТГ) при 
зниженому рівні ХСЛПВЩ та дещо підвищеному рівні 
загального холестерину (ЗХС) та холестерину ліпопроте-
їдів низької щільності (ХСЛПНЩ), тобто у формуванні 
найбільш атерогенного IV типу дисліпідемії за 
Фрідеріксеном [9], блокуванні транспорту глюкози, 
погіршенні чутливості печінки до глюкози, зниженні глі-
коген синтезуючої здатності печінки [5,10]. 

ІР адипоцитів призводить до посиленого надходження 
вільних жирних кислот у кров, які блокують транспорт 
глюкози та погіршують чутливість до інсуліну печінки і 
м’язів. Вільні жирні кислоти стимулюють вироблення 
печінкою ХСЛПДНЩ з подальшим підвищенням в крові 
ТГ, аполіпопротеїну В та зниженням ХСЛПВЩ [5].

Отже, жирова тканина володіє найменшим рівнем ІР, 
печінка займає проміжне положення, м’язи – найбіль-
шою ІР. Під час патогенетичного розвитку ІР спочатку 
страждає захоплення глюкози м’язовою тканиною, зго-
дом втрачається глікоген синтезуюча здатність печінки і 
наостанку посилюється ліполіз у жировій тканині  [5]. 

Вважають, що патогенетично  первинно розвивається 
ІР, яка призводить до гіперінсулінемії, яка в свою чергу 
підтримує тривалий час нормоглікемію. З виснаженням 
підшлункової залози розвивається більш виражена ІР та 

гіперглікемія, пізніше ЦД. Тобто, алгоритм виникнення 
порушень вуглеводного обміну виглядає таким чином: ІР 
– гіперінсулінемія - гіперглікемія [11].

Не існує загальноприйнятої думки щодо первинності 
ІР чи ожиріння при МС у дітей. Не встановлені cut-off 
точки для основних показників вуглеводного метаболіз-
му: базального ранкового інсуліну, індексу НОМА-IR.  
Так,M.Sun, etal. [12] дослідили, що рівень ранішньої глю-
кози  вищий у дітей при надлишковій масі тіла та ожирін-
ні, ніж у дітей з нормальною масою тіла; НОМА-IR про-
гресивно збільшується у відповідності до ступеня ожи-
ріння у дітей з ожирінням і до рівня індексу маси тіла 
(ІМТ) у дітей з нормальною масою тіла. На противагу, за 
даними A.П. Аверьянова та ін. [13]  для дітей з ожирінням 
характерна ранкова нормоглікемія.

Дискутабельними є питання поширеності ІР у дітей 
при МС. Вказують на  рівень 64,7- 96,9%  [13],   37,2 % в 
препубертатному періоді   та 61,7% в пубертатному пері-
оді у хлопців [14].  Мінливі дані про зв'язок ІР з показни-
ками ліпідного обміну у дітей.

Не існує одностайності у послідовності появи та інфор-
мативності основних показників вуглеводного обміну 
при МС.R.E. Costa, etal. [15] стверджують, що невелику 
інформативність має критерій гіперглікемії натще (7,4%) 
за класифікацією IDF (2007), вищу - індекс HOMA-IR. 
Дискутабельним є питання зв’язку гіперінсулінемії та 
стану вегетативної нервової системи [6, 16].

Мета. Вивчити особливості формування інсулінорезис-
тентності  у дітей з метаболічним синдромом та її  зв'язок 
з основними кластерами метаболічного синдрому.  

Матеріали і методи. Проведено проспективне когорт-
не популяційне динамічне дослідження з метою пере-
вірки гіпотези. Під спостереженням знаходились 124 
дитини віком від 9 до 18 років, які сформували 2 групи: 1 
група -  71 дитина з абдомінальним ожирінням, 2 група - 
53 дітей з нормальною масою тіла.   Групи не відрізня-
лись за віковою та статевими ознаками. Вік дітей 1 групи 
становив 14,7 [12,0-16,0],  2 групи – 15,01 [12,0-17,0] 
років. 

Висхідною точкою діагностики абдомінального ожирін-
ня у дітей від 9  до 16 років були значення обводу талії > 90 
персентиля згідно з віком та статтю у відповідності до IDF, 
2007, а для дітей старше 16 років для дівчат > 80 см, для 
хлопців > 94 cм. Оцінку нормальних показників маси тіла 
проводили за величиною розподілу ІМТ  до віку та статі 
(від 25-го та 75-го персентиля відповідно) [1,17]. 

Визначення вмісту ЗХС та ТГ в сироватці крові прово-
дили колориметричним ферментним методом з конт-
рольною сироваткою фірми Roshe на автоматичному 
біохімічному аналізаторі CobasIntegra 400 Plus. Для 
визначення ХСЛПВЩ використовували   пероксидазний 
колориметричний ферментативний метод з  набором 
Cholesterol (фірм Roshe та Human). ХСЛПНЩ  вираховува-
ли  за формулою W.T.Friedewaldetal. (1972).
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 ХСЛПНЩ = ЗХС  - ХСЛПВЩ - ТГ/2,18 (ммоль/л). 
 ХСЛПДНЩ підраховували на основі емпіричних 

результатів вирахуванням  з ТГ за формулою:
  ХСЛПДНЩ= ТГ/2,18 (ммоль/л).
 Концентрацію ХС-не-ЛПВЩ,  який є сумою 

ХСЛПНЩ, ХСЛПДНЩ та ХС ЛП проміжної щільнос-
ті, розраховували за формулою:

  ХС-не-ЛПВЩ = ЗХС- ХСЛПВЩ  (ммоль/л) (WagnerA.M.,  
etal . 2003).

Вміст глюкози в сироватці крові визначали глюкозоок-
сидазним методом. Рівень базального імунореактивного 
інсуліну, який дає можливість визначити гіперінсуліне-
мію, дати оцінку чутливості периферичних тканин до 
інсуліну, прирівнюється до ІР і є маркером ІР [5,18], 
визначали методом твердофазного імуноферментного 
аналізу на автоматичному імуноферментному аналізато-
рі “TecanSunrise” (Австрія) та StatFax 1904 з використан-
ням реактиву InsulinEnzymeImmunoassayKit фірми 
DRGInstrumentsGmbH, Germany. 

 Вираховували  ІР -  HOMA- IR  за формулою:
HOMAIR= [глюкоза натще (ммоль/л) х інсулін натще 

(мкОд/мл]: 22,5 (од) (D.R.Matthewset.al, 1985).
Індекс Caro вираховували за формулою:  глюкоза 

(ммоль/л)/ інсулін (мкОд/мл).
Ознакою ІР вважали значення індекс Caro< 0,33 од.
Для оцінки вегетативного гомеостазу використовува-

ли метод визначення варіабельності серцевого ритму 
(ВСР) за допомогою системи експрес аналізу ритму 
серця (кардіоінтервалографії) на комп’ютерному елек-
трокардіографі “Полі-Спектр”  фірми “Нейрософт” 
(Росія).

Статистичний аналіз отриманого матеріалу проводив-
ся за допомогою інтегрованих систем для комплексного 
статистичного аналізу та обробки даних STATISTICA 10.0 
(StatSoft Inc, USA) [19]. Парне міжгрупове порівняння 
кількісних показників проводилось з використанням U- 
критерія Манн-Уітні.    Результати представлені у вигляді 
медіани із зазначенням інтерквартального розмаху (25-й 
та 75-й персентиль). З метою з’ясування кореляційних 
зв’язків визначали критерій r (непараметричний тест 
Спірмена). Для визначення зв’язку між якісними характе-
ристиками застосовували критерій Фішера. Достовірними 
вважались показники при р<0,05.

!"#$%&'(') *+,%-*."//0. При  вивченні особли-
востей вуглеводного обміну у дітей з МС на тлі абдомі-
нального ожиріння виявлено, що рівень ранкової базаль-
ної глюкози був достовірно вищий [5,2(4,5-5,5) ммоль/л],  
ніж у дітей контрольної групи (р=0,0005) (табл.1). 

Рівень імунореактивного ранкового базисного інсуліну 
у дітей з МС на тлі абдомінального ожиріння [10,5(6,8-
15,4) ммоль/л] перевищував аналогічний показник у 
дітей 2 групи на 31,5%  (р=0,0046). Аналіз показників 
індексу НОМА-IR виявив, що його рівень в 1 групі   
[2,29(1,61-3,52) ] од. був на 36,7% вищим, ніж у групі контр-

олю (p=0,00005). Що стосується індексу Caro, то як при 
аналізі попередніх показників було виявлено достовірну 
різницю між 1 групою та групою контролю (р=0,039). 

!"#$%&'(:  *- "%)*#+, $%- 1 ."/012 &( ."/012 '1*&"132 415&16%"*( 
(p<0,05); 

Аналіз поширеності  гіперінсулінемії за cutoff точкою > 
11,2 мОд/л, що відповідає значенням вищим за 75-й пер-
сентиль розподілу у дітей з нормальною масою тіла,  
виявив, що в 1 групі (43,9%) вона спостерігалась в  2,39 
раза частіше, ніж у групі контролю (р=0,040)(табл. 2). 
Ранішня базальна гіперглікемія при значеннях раніш-
ньої глюкози вище 5,6 ммоль/л у дітей з МС на тлі абдо-
мінального ожиріння в 1 групі діагностована  у 3,75 раза 
(23,9%) частіше, ніж у дітей 2 групи (5,8%) (р=0,024).  

!"#$%&'(:  *- "%)*#+, 415&16%"*( $%- 1 ."/012 &( ."/012 '1*&"132 

Підрахунок і порівняння індексу НОМА–IR в групах 
показав, що значення вищі за референтні  (2,77 од.)  були 
виявлені у дітей 1 групи у 41,8% випадків, що в 2,9 раза 
більше, ніж у дітей з нормальною масою тіла (14,6 %) 
(р=0,0026).      

При порівнянні поширеності високих значень індексу 
Caro в групах достовірної різниці не виявлено. Так,  в 1 
групі поширеність значень за межами референтних 
(<0,33од.)  становила 28,2% в порівнянні з  2 групою - 
14,6% (р=0,077). 

У дітей з МС на тлі абдомінального ожиріння  при під-
вищеному рівні глюкози нормальні значення НОМА спо-
стерігались у 61,5% випадків,  при високих значеннях 
НОМА нормальні значення глюкози спостерігались у 
70,5% випадків, тобто у дітей з МС мав місце високий 
рівень компенсованості ІР і тільки 29,5% дітей з ІР не 
компенсували порушену толерантність до глюкози гіпе-
рінсулінемією.  

7(83#+, 1
1+2(#/)2)3$4%"3+*/+4++56-/$ $ *-'"7 # 89 '( 

/+:6(%&/+; 6(,+;'-%(

7(83#+, 2
1+<):"/-,'& =+:$<"/& 3$4%"3+*/+4+ +56-/$ $ *-'"7  # 89  

Показники 1 група
n=71

2 група
n=53

Рівень базальної глюкози, 
ммоль/л

5,2(4,5-5,5)* 4,50(4,0 -5,0)*

Рівень базального імуно-
реактивного інсуліну, 
мкОд/л

10,5(6,8-15,4)* 7,2(1,76-11,2)*

Індекс HOMA-IR,  од. 2,29(1,61-3,52)* 1,45(0,52-1,84)*
Індекс Саro,  од. 0,41(0,29-0,70)* 0,64 (0,42-2,04)*

Показники 1 група
n=71

2 група
n=53

Базальна ранкова гіперглікемія 
(>5,6 ммоль/л)  (n,%)

17 (23,9)* 3(5,8)*¹

Базальна ранкова 
гіперінсулінемія>11,2 мкОд/л 
(n,%)

32(45,1)* 10(18,8)*

Індекс HOMA-IR>2,77 од. (n,%) 28(41,8)* 6(14,6)*
Індекс Caro, од. (n,%) 20(28,2) 6 (14,6)



23

ПЕДИАТРИЯ

У дітей з нормальною масою тіла при нормальних 
значеннях глюкози ІР за показником НОМА-ІR спосте-
рігалась у 2 дітей (3,7%), і гіперглікемія при нормаль-
ному значенні НОМА-IRі відсутності ІР у 1 дитини 
(1,9%).

При вивченні кореляційної  залежності  рівня імуно-
реактивного інсуліну у  дітей з МС на тлі абдоміналь-
ного ожиріння виявлено, що з віком немає тенденції 
до його підвищення, (r=0,011; p=0,892). Рівень базаль-
ної глюкози знаходився в тісній кореляційній залеж-
ності з  віком дітей з МС (r=0,48; p=0,02), тобто з рос-
том дітей з МС спостерігався ріст ранкової глюкози. 

 Знайдено високий рівень зв’язку між імунореактив-
ним інсуліном та масою тіла дітей з МС (r=0,47; 
p=0,0001), зростом (r=0,31; p=0,031), ІМТ (r=0,44; 
p=0,02), площею поверхні тіла (r=0,45; p=0,02), обво-
дом  шиї (r=0,42; p=0,0016), обводом талії (r=0,42; 
p=0,003), співвідношенням ОТ/ОС (r=0,48; p=0,0001). 

Виявлено тісну залежність індексу HOMA-IR  з масою 
тіла (r=0,37; p=0,009), ІМТ (r=0,34; p=0,017), площею 
поверхні тіла (r=0,35; p=0,013), обводом талії (r=0,35; 
p=0,016), обводом стегон ( r=0,38; p=0,007) у дітей 1 
групи.

Доведено зв'язок порушень вуглеводного обміну з 
дисліпідемією у дітей. Визначено, що індекс Caro мав 
тісний зв'язок з ХСЛПДНЩ (r=0,28; p=0,049) та співвід-
ношенням ТГ/ХСЛПВЩ  (r=0,32; p=0,024).

Вивчення зв'язку між показниками вуглеводного 
обміну та даними ВСР у дітей 1 групи показало, що  
рівень глюкози у дітей з МС знаходився в тісному пря-
мому зв’язку з ЧСС (r=0,55; p=0,009) та зворотному 
зв’язку з  RRNN (середня тривалість R-R інтервалів) у 
фоновій пробі (r= -0,50; p=0,021) та ортостатичній 
пробі (r= -0,49; p=0,023). Виявлено зворотну залеж-
ність індексу НОМА-IR з показником VLF 
(verylowfrequency – потужністю спектру на дуже низь-
ких частотах) (r= -0,44; p=0,042).

Обговорення. Доведено, що рівень ранкової 
базальної глюкози у дітей з МС на тлі абдомінального 
ожиріння достовірно вищий, ніж у дітей з нормальною 
масою тіла, тобто для дітей з МС характерною була  
ранкова базальна гіперглікемія,  яка посилювала  ІР 
периферичних тканин і в подальшому приводила до 
пригнічення інсулін-секреторної функції підшлункової 
залози [18]. Знайдено підтвердження значення  ранко-
вої гіперглікемії у дітей в якості кластера МС. 

Для дітей з МС притаманним був високий рівень ІР 
за даними індексів НОМА та Саro, хоча у решти дітей з 
МС не знайдено ІР. Тому, незважаючи на підвищений 
рівень ІР у дітей з МС,  постулат про первинність і 
обов’язковість ІР при МС у дітей не знайшов повного 
підтвердження,  що вимагає подальших досліджень. 
Наявність ІР за показниками індексів HOMA-IR та Caro  
у дітей пубертатного періоду з нормальною масою 

тіла пояснюють збільшенням поширеності ІР у дітей та 
зменшенням чутливості тканин до інсуліну в цей віко-
вий період, що пов’язують з підвищенням рівня і 
активності соматотропного гормону в  крові та мор-
фологічними і структурними змінами тіла підлітків 
[5,14].

Поширеність базальної гіперінсулінемії була досто-
вірно вища у дітей з МС на тлі абдомінального ожирін-
ня, що відповідає літературним даним [13]. Вважають, 
що гіперінсулінемія при нормоглікемії свідчить про 
наявність ІР і є передвісником порушень вуглеводно-
го обміну [18]. Можна стверджувати, що показник 
ранкової інсулінемії дозволяє точно та коректно гово-
рити про наявність у пацієнта МС і припустимо його 
використовувати в якості діагностичного критерію та 
кластера МС у дітей при рівні >11,2 ммоль/л. 

Виявлені зміни вуглеводного обміну дають можли-
вість стверджувати, що у дітей з МС на тлі  абдоміналь-
ного ожиріння мають місце яскраво виражені пору-
шення секреції та утилізації інсуліну. Порівнюючи 
поширеність окремих показників вуглеводного обмі-
ну та їх верхніх референтних значень можна підсуму-
вати, що найбільш чутливою і достовірною ознакою ІР 
та порушень вуглеводного обміну  були рівень ранко-
вого базального інсуліну та рівень HOMA-IR.  Рівень 
базальної  ранкової глюкози був менш інформатив-
ним, що відповідає літературним даним [6,11]. Тобто, 
алгоритм виникнення порушень вуглеводного обміну 
у дітей з МС на тлі абдомінального ожиріння виглядав 
таким чином: ІР + гіперінсулінемія – гіперглікемія 
[11].

Таким чином підтверджено, що рівні базальної гліке-
мії, інсулінемії та  ІР у дітей з МС на тлі абдомінального 
ожиріння були вищими і  значно більшими, ніж у дітей 
з нормальною масою тіла, що підтверджує дані про 
пріоритетне значення ожиріння у розвитку ІР і відпо-
відає літературним даним [14, 21].

Виявлено, що рівень імунореактивного інсуліну 
більшою мірою залежав від вираженості ІР, ніж від віку 
дітей. Це є підтвердженням, що МС та ІР можуть вини-
кати в будь-якому віці у дітей і не існує чітких вікових 
обмежень, хоча згідно з консенсусом IDF (2007) радять 
діагностику МС проводити у віці від 9 років, а дітей 
віком менше 9 років спостерігати в плані розвитку 
кластерів МС [1]. 

Спостерігався тісний зв'язок імунореактивного інсу-
ліну, як з ознаками генералізованого ожиріння (ІМТ, 
площа поверхні тіла), так і абдомінального ожиріння 
(обводом шиї, обводом талії, співвідношенням ОТ/ОС). 
Доведено, що розвиток ІР відбувався пропорційно до 
збільшення маси тіла, незалежно від характеру розпо-
ділу жирової тканини, як при генералізованому, так і 
при абдомінальному варіанті, що відповідає літера-
турним даним [22] і зворотній зв'язок гіперінсулінемії 
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та ІР з генералізованим та абдомінальним ожирінням 
[23]. Тобто, до кластерів МС у дітей можна віднести як 
надлишкову масу тіла, так і абдомінальне ожиріння, 
що не відповідає рішенню IDF (2007), згідно з яким 
основним кластером МС у дітей вважають абдоміналь-
не ожиріння [1].

ІР не можна зводити тільки до порушень вуглевод-
ного обміну,  це зміни обміну жирів, білків, функції 
ендотелію, експресії генів тощо [18].Основними проя-
вами МС у дітей з абдомінальним ожирінням з боку  
ліпідного метаболізму при гіперінсулінемії та ІР були 
підвищені рівні ХСЛПДНЩ, ТГ та знижені рівні ХСЛПВЩ, 
що відповідає літературним даним [5,6,24], які осно-
вними проявами ІР у дітей з боку ліпідного метаболіз-
му вважають підвищений рівень ТГ та стимулюючу 
роль інсуліну щодо синтезу ХСЛПДНЩ в печінці 
[5,6,24].

 Нами доведена наявність атерогенної тріади у дітей 
з МС, яка  складалась з гіперінсулінемії, підвищення 
ХСЛПДНЩ, зниження ХСЛПВЩ  при обводі талії більше 
90-го персентиля та підвищених значеннях ТГ, що від-
повідає літературним даним [6]. Вказують на позитив-
ний кореляційний зв’язок базального рівня інсуліну та 
ЗХЛ, що в нашому дослідженні не спостерігалось.  
Можна стверджувати, що дисліпідемія на фоні ожирін-
ня є маркером ІР і початковою ознакою МС, що відпо-
відає літературним джерелам [24, 25].

Виявлено, що при МС на тлі абдомінального ожирін-
ня та ІР для дітей притаманним є зниження нейрогу-
моральних впливів та активності парасимпатичної 
нервової системи, що доведено як у фоновій, так і 
ортостатичній пробі ВСР  при  ІР дітей з МС на тлі абдо-
мінального ожиріння. Отримані результати супере-
чать літературним даним [16] зв’язку гіперінсулінемії  
з активацією симпатоадреналової системи, підвищен-
ням в крові катехоламінів і, як наслідок, виникненням 
АГ.

Отримані дані свідчать про високий рівень ІР, гіпе-
рінсулінемії та порушень вуглеводного обміну при МС 
на тлі абдомінального ожиріння в дитячому і підлітко-
вому віці.
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