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Debatable questions of metabolic syndrome diagnosis in children
Gromnatska N.M., Tkachenko S.K.
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Abstract. Questions of terminology, diagnostic criterions and their estimation, primarity of pathogenetic mechanisms of 
metabolic syndrome development, periods of childhood threatening for metabolism disruption in children were discussed. 
Analysis of metabolic syndrome criterions verification in children was done. Beside of high diagnostic value the last had 
essential fault as the result of underestimation of some criterions, absence of optimal markers for diagnosis. In order to solve 
this problems the broad discussion of this questions by specialists of different disciplines, screnning and preventive program 
of metabolic syndrome in children are necessary. 
Key-words: debatable questions, diagnosis, metabolic syndrome, children.
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Зацікавленість у проблемі метаболічного синдрому 
(МС) у дітей є надзвичайно актуальною, в силу його 
поширеності серед дитячого населення, негативного 
впливу на серцево-судинну, ендокринну, сечовидільну 
систему тощо. Можна стверджувати, що не існує органу 
та системи органів, які б не були задіяні у етіопатогене-
тичній ланці МС.

Сам термін метаболічний синдром дискутабельний, 
його синонімами є синдром інсулінорезистентності 
(Haffner S., 1992); поліметаболічний синдром (Avogaro P., 
1965); і в якості фінального акорду ”смертельний квар-
тет” (Kaplan J., 1989). Згідно з рішенням International 
Diabetes Federation (IDF, 2007) МС[1] – це сполучення 
найбільш загрозливих чинників ризику цукрового діа-
бету 2 типу, артеріальної гіпертензії, дисліпідемії, пору-
шення толерантності до глюкози та системи гемостазу, 
ознак хронічного неспецифічного запалення. 
Гормонально-метаболічні зміни, що притаманні МС, 
викликають ранній розвиток атеросклеротичних змін 
судин, що призводить до виникнення та швидкого про-
гресування ішемічної хвороби серця, гіпертонічної хво-
роби з ранньою інвалідизацією та передчасною смерт-
ністю населення [2].

МС виникає непомітно, поступово, в ранньому віці. 
У початковому періоді МС – безсимптомний, метабо-
лічні та біохімічні предиктори виявляються тільки 
при лабораторних обстеженнях та проведенні наван-
тажувальних функціональних проб [3]. Атеросклероз 
та ЦД 2 типу розвиваються на пізніх стадіях в зрілому 
віці, коли досягнути зворотного розвитку захворю-
вання проблематично [4]. Раннє виявлення МС має 

непересічне клінічне значення, тому що при відповід-
ному лікуванні та вторинній профілактиці можна 
досягнути зникнення або зменшення основних його 
проявів, тим самим сприяти покращенню якості життя 
пацієнтів та зменшенню летальності від серцево-
судинних ускладнень.

Враховуючи, що МС представлений комплексом клі-
нічних та біохімічних характеристик, дискусійними ста-
ють всі критерії діагностики та їх оцінка, як у дітей, так і у 
дорослих. В практичній роботі використовувати значну 
кількість критеріїв, що представлені різними міжнарод-
ними рекомендаціями, достатньо складно. Можливо, 
раціонально виділити найбільш вірогідні ознаки і за 
ними проводити верифікацію? 

Існують три основних напрямки у діагностиці МС. 
Перший – базується на провідній ролі інсулінорезис-
тентності (ІР) у формуванні МС і діагностиці МС за лабо-
раторними показниками ІР, гіперінсулінемії та супутніх 
біохімічних змін. Другий – на первинності ожиріння або 
абдомінального ожиріння у розвитку МС, третій − діа-
гностичний, що побудований на виявленні інших крите-
ріїв МС − дисліпідеміії АГ [3].

Окремі автори вважають недоцільним обмежувати МС 
п’ятьма критеріями і пропонують альтернативні моделі, 
до складу яких входять мікроальбумінурія, гіперурике-
мія, гіперфібриногенемія, підвищення С-реактивного 
протеїну та фактора некрозу пухлин –α (TNF-α), неалко-
гольна жирова хвороба печінки, гіперандрогенемія, син-
дром полікистозних яєчників [2,3].

Верифікація МС, що проводиться за критеріями різних 
рекомендацій, суттєво відрізняється [5](табл.1). 

!"#$%"&' () *++,, 1999 NCEP/ATP III, 
2001 

IDF,2007 I GPACA

*&- 12-19 ".-&/ 9-18 ".-&/
Ожиріння ІМТ>95-го персентиля ОТ>90-го персен-

тиля
ОТ>90-го
персентиля до 16 років:
 >16 років ОТ>80см, для дівчат, > 94см 
для хлопців

ІМТ>95-го персентиля

Глікемічний 
метаболізм

інсулінемія
у препубертаті
>15 mU/l;
у пубертаті
>30 mU/l;
у постпубертаті 
>20 mU/l;
глюкоза >6,1 ммоль/л,
глюкоза через 120 хв. >7,8 
ммоль/л

глюкоза >6,1 
ммоль/л,

глюкоза >5,6 ммоль/л або цукровий 
діабет 2 типу

інсулінемія
>15 mU/l

Артеріальна 
гіпертензія

САТ>95-го
персентиля

САТ та/або 
ДАТ>90 -го
персентиля

САТ> 130 мм рт.ст .
ДАТ>85 мм рт.ст.

САТ та ДАТ 
> 90-го та 95-го персентиля, від-
повідно, та більше 120/80 мм рт. 
ст.

Дисліпідемія ТГ>1,2 ммоль/л до 10 років, 
ТГ>1,54 ммоль/л після 10 років;
ХСЛПВЩ<0,9 ммоль/л,
ЗХС >95-го персентиля

ТГ>1,24 ммоль/л, 
ХСЛПВЩ<1,03 
ммоль/л

ТГ>1,70 ммоль/л 
ХСЛПВЩ<1,03 ммоль/л,
для дівчат старших 16 років<1,29 
ммоль/л

ЗХС >3,86 ммоль/л,
ХСЛПНЩ>2,57 ммоль/л,
ХСЛПВЩ<1,15 ммоль/л,
ТГ<1,13 ммоль/л

!"#$%&' 1
!"#$%"&' () *+ "%,-.%/0+1&2.# 3445 (1999), NCEP/ATP III (2001), IDF (2007), I GPACA (2005)
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í 5#3+9 ,"$+<, =>! í 1%1,5$+?4%@ "),2)+"$A4%@ ,%1-, B>! í 9+"1,5$+?4%@ "),2)+"$A4%@ ,%1-, !C í ,)%6$+&2)%9%, 0D= í 7"6"$A4%@ 85$21,2)%4, 
D=E(.F í 85$21,2)%4 $+G5G)5,2<9+3 3%15-5< H+$A451,+.



66

Международный журнал педиатрии, акушерства и гинекологии Март/Апрель  2014 Том 5     №2

Предметом дискусії є первинність патогенетичних 
механізмів розвитку МС: ІР та гіперінсулінемія чи абдомі-
нальне ожиріння. В рекомендаціях ВООЗ (1999) в якості 
базового критерію МС прийнято ІР, гіперінсулінемію, 
ранішню гіперглікемію та порушення толерантності до 
глюкози. Інші чотири критерії вважають додатковими. 
Критерій ожиріння представлений генералізованим 
ожирінням при індексі маси тіла (ІМТ) >95-го персентиля 
розподілу. Класифікація є зручною в користуванні, охо-
плює значний контингент дітей з генералізованим ожи-
рінням, частка яких представлена дітьми з абдоміналь-
ним ожирінням, наявні фіксовані показники гіперінсулі-
немії, розподіленої за віком, тригліцеридемії (ТГ) та рівнів 
холестерину ліпопротеїдів високої щільності (ХСЛПВЩ), 
враховує тест толерантності до глюкози [6].

Для діагностики МС, за рекомендаціями NCEP/ATP III 
(2001) [7], в модифікації для дитячого віку, в якості про-
відного критерію включено абдомінальне ожиріння при 
обводі талії >90-го персентиля розподілу згідно з віком 
та статтю, що є раціональним, тому що діагностика МС 
повинна проводитись за візуальними легко діагностує-
мими ознаками. Наступні 4 критерії складні для інтер-
претації, тому що представлені величинами персентиль-
ного розподілу. Це стосується 90-го персентиля артері-
ального тиску, 95-го персентиля тригліцеридемії та 5-го 
персентиля ХСЛПВЩ. Недоліком рекомендацій є не вра-
хування дітей з генералізованим ожирінням, але без 
абдомінального ожиріння, в яких спостерігається тісний 
зв'язок з дисліпідемією, ІР, гіперінсулінемією, гіпергліке-
мією та артеріальною гіпертензією (АГ). 

Діагноз МС, за рекомендаціями IDF(2007) [1], виставля-
ється при наявності абдомінального ожиріння (90-й 
персентиль обводу талії) та 2 інших ознак – АГ, гіпертри-
гліцеридемії, підвищення рівня глюкози сироватки крові, 
низькому рівні ХСЛПВЩ. Особливістю і перевагою кри-
теріїв є те, що чотири ознаки мають фіксовані відрізні 
точки значень: ТГ, ХСЛПВЩ, глюкоза та артеріальний 
тиск, що полегшує механізм верифікації МС, але і схема-
тизує його, нівелюючи етнічні та індивідуальні особли-
вості дитини. Недоліком наведених рекомендацій є 
акцент лише на ознаці абдомінального ожиріння без 
врахування надлишкової маси тіла та генералізованого 
ожиріння. 

S. Cook, et al. [8] в розроблених критеріях з діагности-
ки МС виділили абдомінальне ожиріння, що діагносто-
ване за 90-им персентилем обводу талії згідно з віком та 
статтю, артеріальний тиск >90-го персентиля згідно з 
віком, статтю та зростом, ВХСЛПВЩ <1,05 ммоль/л, глю-
козу крові >6,1 ммоль/л, ТГ>1,7 ммоль/л. Завдяки зни-
женню відрізної точки артеріального тиску до 90-го 
персентиля в порівнянні з попередніми рекомендація-
ми спостереженням охоплюються діти не тільки з АГ, 
але і з високим нормальним тиском, що в педіатрії має 
вагоме значення. 

За критеріями S.D. Ferranti, et al. [9] діагностичними 
ознаками МС у дітей є обвід талії >75 персентиля згідно 
з віком і статтю, ХСЛПВЩ <1,29 ммоль/л для дівчат та 
<1,16 ммоль/л для хлопців, артеріальний тиск > 90-го 
персентиля згідно з віком, статтю і зростом, глюкоза >6,1 
ммоль/л. Перевагами наведених рекомендацій є охо-
плення спостереженням ще більшого контингенту дітей, 
тому що діагностиці підлягають всі діти з обводом талії 
вище середнього, згідно з віком і статтю, з високим нор-
мальним артеріальним тиском та АГ, що перевищує 90 
персентиль, хоча відрізна точка 6,1 ммоль/л, на нашу 
думку, для дітей є завищеною.

Існують рекомендації [10], в яких в якості провідного 
фактора МС вважають підвищення ІМТ, додатковими − 
порушення толерантності до глюкози з підвищенням 
постпрандіального рівня глюкози в межах 7,7-11,1 
ммоль/л, артеріальний тиск > 95-го персентиля, ХСЛПВЩ 
<5-го персентиля та ТГ крові > 95 персентиля. Позитивним 
моментом в наведених рекомендаціях слід вважати діа-
гностику ожиріння за ІМТ, що дає можливість діагносту-
вати МС у дітей з генералізованим ожирінням, при якому 
не менше виражені зміни вуглеводного та ліпідного 
метаболізму і не менші значення артеріального тиску, 
ніж при абдомінальному ожирінні та раннє скринінгове 
виявлення порушення вуглеводного обміну за тестом 
толерантності до глюкози. В той час як ХСЛПВЩ та АГ 
представлені показниками персентильного розподілу, 
що надає точності діагностиці, але утруднює процес.

Ю.І. Ровда та ін. [11] в діагностиці МС у дітей використо-
вують такі ознаки, як абдомінальне ожиріння, яке діа-
гностують за обводом талії >90-го персентиля або за 
співвідношенням обвід талії/обвід стегон >0,85 для дівчат 
та >0,9 для хлопців, АГ, рівень ТГ >1,3 ммоль/л, загальний 
холестерин >5,2 ммоль/л, глікемію натще 5,5-6,1 ммоль/л, 
порушення толерантності до глюкози, гіперурікемію 
(>300 мкмоль/л) у віці 8-15 років і >310 мкмоль/л у віці 
15-18 років. Наведені критерії відрізняються від попере-
дніх тим, що знижена відрізна точка ТГ до 1,3 ммоль/л, 
що збільшує кількість дітей з МС, та введено критерій 
гіперхолестеринемії та гіперурікемії. 

С.І.Малявська [3] наводить такі критерії МС для дітей і 
підлітків: гіперінсулінемія/ІР, підвищений рівень глікемії 
натще >6,1 ммоль/л (в плазмі крові); порушення толе-
рантності до глюкози; ЦД (рівень глюкози натще >6,7 
ммоль/л, та /або через 2 години після навантаження 
>11,1 ммоль/л); підвищення артеріального тиску (вище 
95-го персентиля для даного віку і статі); гіперактивність 
симпатичної нервової системи; ожиріння/надлишок 
маси тіла (ІМТ >85-95 персентиля); абдомінальний тип 
ожиріння (обвід талії >90 персентиля для даного віку та 
статі); гіперліпідемія/ дисліпідемія; гіперурікемія, комп-
лексні порушення згортальної системи крові, зниження 
активності фібринолітичної системи, гіперкоагуляція, 
дисфункція ендотелію, неспецифічне запалення, гіпе-
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рандрогенія у дівчат та гіпоандрогенія у хлопців, гіпер-
кортизолемія, зниження рівня соматотропного гормону. 
Переваги наведених критеріїв в максимальному збіль-
шенні ознак, за якими можлива діагностика МС, але не 
вказано який набір і яка кількість ознак є необхідною для 
діагностики МС.

Американська асоціація клінічних ендокринологів 
(AACE) пропонує синдром ІР діагностувати за порушен-
ням толерантності до глюкози та метаболізму сечової 
кислоти, дисліпідемією (підвищення ТГ, зниження 
ХСЛПВЩ), постпрандіальним підвищенням ТГ, збільшен-
ням малих часток ХСЛПНЩ, гемодинамічними змінами 
(АГ), підвищенням активності симпатичної вегетативної 
нервової системи, маркером запалення – С-реактивним 
протеїном, ендотеліальною дисфункцією, порушенням 
процесів коагуляції [12].  Наведені критерії ААСE 
нагадують критерії за С.І. Малявською [3], але різняться 
відсутністю критеріїв гормональних змін (гіперандроге-
нії та гіпоандрогенії, гіперкортизолемії, зниження рівня 
соматотропного гормону) та наявністю ознак активності 
вегетативної нервової системи, що є важливим в силу 
непересічної ролі вегетативної дисфункції у формуванні 
МС та постпрандіальної тригліцеридемії. Вважаючи на 
розгляд МС – як постпрандіального захворювання, важ-
ливим є визначення постпрандіальних показників ТГ, 
ХСЛПВЩ та глікемії.

Р.Г. Оганов підкреслює, що найбільш частими компо-
нентами, за якими раціонально ідентифікувати МС, є 
абдомінальне ожиріння та АГ [13]. 

Альтернативні критерії МС, запропоновані T.Decsi, et 
al., які включають в якості основних ІР, гіперінсулінемію, 
дисліпопротеіїдемію та АГ. Ожиріння розглядають як 
додатковий критерій. До супутніх критеріїв відносять 
гіперурікемію, гіпергомоцистеінемію, мікроальбуміну-
рію, підвищення рівня інгібітора тканинного активатора 
плазміногена 1-го типу, гіперфібріногенемію, збільшення 
рівня С-реактивного протеїну, фактора некрозу пухлин 
-α, порушення оксидативних процесів та метаболізму 
вільних жирних кислот [14]. Недоліком наведених крите-
ріїв є відсутність візуальних ознак. Всі наведені критерії, 
крім АГ, є високотехнологічними біохімічними, які потре-
бують тонкої лабораторної діагностики, в зв’язку з чим 
діагностика МС за наведеними критеріями суттєво 
ускладнюється.

F.E. von Eyben, et al. [15] виділяють 8 клініко-біохімічних 
ознак, що притаманні МС: систолічний та діастолічний 
артеріальний тиск, Hb A (1c), глюкозу, ХСЛПВЩ, загаль-
ний холестерин, ТГ, інгібітор плазмового активатора1, 
альбумінурію, кліренс креатиніну, які значно відрізня-
ються від попередніх критеріїв, тому що вміщують Hb A 
(1c), як маркер тривалого порушення вуглеводного обмі-
ну, альбумінурію, до ідентифікації якої в педіатрії відно-
сяться скептично, та кліренс креатиніну, на який не вка-
зує жодна з рекомендацій.

Загальна остання тенденція у визначенні критеріїв МС 
полягає у запереченні необхідності визначення ІР 
обов’язковою умовою діагностики МС в силу технічної 
складності її виявлення та наявності в дитячому віці фізі-
ологічних періодів ІР. Діагностика МС все більше базуєть-
ся не на симптомах порушення обміну глюкози, а на 
збільшенні обводу талії або індексу маси тіла. Необхідність 
візуальної діагностики є безперечною, тому що вона 
сприяє ранній діагностиці синдрому, на противагу появі 
порушень вуглеводного обміну, коли профілактичні 
можливості вже суттєво зменшені [16].

Не всі автори погоджуються з рішенням в якості осно-
вного критерію використовувати абдомінальне ожиріння 
і пропонують діагностику МС проводити за ІМТ. Окремі 
автори вважають ІМТ, що перевищує 95-й персентиль, 
основним діагностичним маркером МС у дітей [17].

По-перше, частота діагностики при основному крите-
рії абдомінального ожиріння МС нижча (4,2%), ніж при 
ІМТ >95-го персентиля (28,7%) та ІМТ >85-го персентиля 
(31,0%). По-друге, у дитячому віці абдомінальне ожирін-
ня не встигає розвинутись і превалює генералізоване 
ожиріння, а не враховування генералізованого ожирін-
ня в якості критерію МС – призведе до втрати значного 
контингенту дітей, в яких метаболічні зміни не менш 
виражені, ніж при абдомінальному ожирінні і наслідки є 
не менш катастрофічні, ніж при абдомінальному ожирін-
ні [2]. По-третє, в системі практичної охорони здоров’я 
критерій абдомінального ожиріння за обводом талії так і 
не набув поширеності, незважаючи на 6-річне існування 
рекомендацій IDF (2007) [1]. 

Піднімають питання доцільності зміни порогових зна-
чень рівня ТГ на 1,49 ммоль/л, а рівня ХСЛПВЩ на 1,78 
ммоль/л згідно з висновками Freedman D.S., et al. за 
результатами Bogalusa Heart Study [18]. Вважають, що 
рівень ТГ більший 1,7 ммоль/л у дітей зустрічається 
рідко, і при зниженні порогових значень імовірність 
виявлення МС значно виросте.

Існують розбіжності в думках, який показник артері-
ального тиску брати за ознаку МС 130/ 85 чи 120/ 80 
мм.рт. ст. для дітей 12-16 років, тому що у дорослих 
показник 130/ 85 мм рт. ст., що вказаний в рекомендаці-
ях, є передгіпертензією, а не АГ, тому і у дітей 12-16 років 
треба брати показник 120/ 80 мм рт.ст., як ознаку перед-
гіпертензії [19].

Існують думки, що діагностичну і прогностичну ваго-
мість всіх п’яти критеріїв МС необхідно вважати рівно-
цінною. Застережують, що не всі компоненти МС в дитя-
чому і підлітковому віці зустрічаються одночасно, тому в 
цьому віці доцільно вивчати окремі кластери МС та їх 
сполучення [20] і радять формулювати розвиток інших 
клініко-патогенетичних варіантів МС за сполученням 
ознак МС: АГ, атерогенних змін в спектрі ліпопротеїдів та 
ІР, які обумовлюють і без наявності ожиріння високий 
ризик серцево-судинної патології [2].
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Що стосується відрізних точок клініко-біохімічних 
показників МС, які утруднюють діагностику синдрому в 
силу відсутності загальноприйнятих узгоджених норм, 
вважають, що більш виправданим є використання уніфі-
кованих критеріїв, а не персентильних для діагностики 
окремих компонентів МС [2]. Але не існує узгоджених 
загальноухвалених норм відрізних точок для гіперінсулі-
немії, ІР за індексом HOMA-IR, гіперлептинемії. Діагностика 
АГ різниться при використанні 95-го персентиля розпо-
ділу за віком, статтю і зростом та фіксованого показника 
130/85 мм рт. ст. за рекомендаціями IDF (2007) [1].

При порівнянні наведених критеріїв різних авторів 
виявлено, що найнижчий рівень діагностики МС отриму-
ють при обстеженні дітей загальної популяції за S.Cook, 
et al. (4-5%), за IDF (2007) − у 39,7% дітей, за S.D. Ferranti, 
et al. − у 52,8% [21].   

При вивченні діагностичної значимості основних кри-
теріїв МС у дітей виявлено, що найбільшу інформатив-
ність мало абдомінальне ожиріння, як основний візуаль-
ний критерій, який мав найвищий рівень кореляції з МС 
[22]. Невелику інформативність мав критерій гіпергліке-
мії натще 7,4% за класифікацією IDF (2007), вищу – індекс 
HOMA-IR, зменшивши відсоток хибних негативних 
результатів з 94 до 13%. АГ за критеріями IDF (2007) діа-
гностовано у 54,5% дітей з ожирінням [21].

Дискусійним питанням є: коли починається зрив 
метаболізму та початок МС? В інтраутробному періоді 
при затримці розвитку плода або формуванні крупно-
го плода, в ранньому неонатальному періоді при 
переведенні на штучне вигодовування навіть адапто-
ваними сумішами або при необмеженому частому 
грудному вигодовуванні за вільним графіком, в пер-
шому півріччі життя при достроковому введенні кало-
рійних перших прикормів, в дитинстві при захопленні 
фаст-фудом, необмеженому вживанні рафінованих 
вуглеводів та тривалих переглядах телепередач та 
комп’ютерних ігор при відсутності відповідного до 
віку фізичного навантаження. Мабуть, у кожного шлях 
реалізації патологічного метаболізму відбувається в 
різний час та у різному віці при обтяженому генетич-
ному підгрунті за МС, ожирінням, цукровим діабетом, 
артеріальною гіпертензією та ранніми серцево-
судинними захворюваннями у родичів першої і другої 
лінії.

Для вирішення поставлених питань необхідно широке 
обговорення проблем спеціалістами різних профілів, 
розробка програми скринінгу та профілактики МС у 
дітей.

Важливо впорядкувати різноманіття проявів МС в 
межах основних найбільш часто вірогідно діагностуємих 
критеріїв, які б відповідали потребам педіатричної прак-
тики, були простими і стандартизованими для виміру та 
оцінки, послуговували у прогнозуванні ризику з метою 
оптимальної діагностики. 
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