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The objective. To study existence of metabolic syndrome criterions in overweight and generally obese children and to estimate expediency of their use as 
basic criterions of metabolic syndrome.
Patients and methods. To study were included 230 children and adolescents aged 9-18 years: 93 overweight children (1 group), 72 generally obese 
children (2 group) and 65 children with normal body mass (control group) for whom examination of anthropometry data, blood total cholesterol, high density, 
low density and very low density cholesterol, triglycerides, leptin, non-high density cholesterol, proatherogenic/non-atherogenic cholesterol ratio, fasting blood 
glucose and  immunoreactive insulin, indexes HOMA-IR and Caro, measurement of arterial blood pressure were conducted. 
Results. In overweight and obese children body mass, body mass index, neck, waist and hip circumference, waist circumference/hip circumference ratio, 
fasting blood glucose and immunreactive insulin concentration, HOMA-IR index, total cholesterol, high, low and very low density cholesterol, triglycerides, non-
high-density cholesterol in blood, leptin, systolic and diastolic blood pressure, arterial hypertension frequency were higher than in children with normal body 
mass. Absence of sensitively difference in carbohydrate and lipid metabolism, systolic and diastolic blood pressure, arterial hypertension frequency prove the 
role of overweight and general obesity in metabolic syndrome formation and permits to use them as the diagnostic criterions.
Conclusion. These data may have perspective in developing of preventive and treatment intervention that can affect proposed criterions of metabolic 
syndrome development in particularly those targeting the disturbance of carbohydrate and lipid metabolism, arterial hypertension.
Keywords: overweight, general obesity, diagnostic criterions, metabolic syndrome children, adolescents.

Целесообразность использования избыточной массы тела и генерализованного ожирения в качестве крите-
рия метаболического синдрома у детей и подростков
Громнацкая Н.Н.
Львовский национальный медицинский университет имени Данила Галицкого, Львов, Украина

Цель исследования. Изучить наличие критериев метаболического синдрома у детей с избыточной массой тела и генерализованным ожирени-
ем и определить целесообразность использования последних в качестве базового признака метаболического синдрома.
Материалы и методы. Обследованы 230 детей и подростков в возрасте 9-18 лет, из них 93 детей с избыточной массой тела (1 группа), 72 
детей с генерализованным ожирением (2 группа) и 65 детей с нормальной массой тела (группа контроля), которым проведено антропометрию, 
определение общего холестерина, холестерина липопротеидов высокой, низкой и очень низкой плотности, триглицеридов, лептина, холестерина-
не-липопротеидов высокой плотности, соотношений атерогенных фракций холестерина к неатерогенным,  базальной глюкозы и иммунореактивного 
инсулина, подсчет индексов НОМА и Caro, измерение артериального давления.
Результаты. У детей как с избыточной массой тела, так и  с генерализованным ожирением выявлены достоверно более высокие значения массы 
тела, индекса массы тела, окружности шеи, талии и бедер, соотношения окружность талии/окружность бедер, базисного уровня глюкозы и имму-
нореактивного инсулина, индекса НОМА-IR, лептина, общего холестерина, холестерина липопротеидов высокой, низкой и очень низкой плотности, 
триглицеридов, лептина, холестерина-не-липопротеидов высокой плотности, более высокий уровень систолического и диастолического артериаль-
ного давления, частоты артериальной гипертензии, чем у детей с нормальной массой тела.
Отсутствие достоверной разницы в показателях углеводного и липидного обмена, систолического и диастолического артериального давления, час-
тоте артериальной гипертензии у детей с избыточной массой тела и генерализованным ожирением доказывает участие как избыточной массы тела, 
так и генерализованного ожирения в формировании метаболического синдрома и дает возможность использовать их в качестве диагностических 
критериев. 
Выводы. Полученные результаты создают перспективу в разработке профилактических и лечебных мероприятий, которые окажут влияние на 
развитие предложенных критериев метаболического синдрома – избыточной массы тела и генерализованного ожирения, особенно при наличии 
нарушений углеводного и липидного обмена, артериальной гипертензии.
Ключевые слова: избыточная масса тела, генерализованное ожирение, диагностические критерии, метаболический синдром, дети, подростки.
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Проблема метаболічного синдрому (МС) у дітей є над-
звичайно актуальною внаслідок росту його частоти у 
дитячій популяції та прогностично несприятливого 
впливу на розвиток серцево-судинної та метаболічної 
патології. 

Згідно з останнім консенсусом International Diabetes 
Federation (IDF, 2007) діагностичними критеріями МС у 
дітей і підлітків 9-15 років вважають абдомінальне ожи-
ріння (обвід талїї більший 90-го персентиля розподілу 
згідно з віком та статтю), рівень тригліцеридів (ТГ) крові 
більший 1,7 ммоль/л, холестерину ліпопротеїдів високої 
щільності (ХСЛПВЩ) крові менший 1,03 ммоль/л, глюко-
зи крові  більший 5,6 ммоль/л або цукровий діабет 2 
типу, артеріальний тиск більший 130/85 мм рт.ст.[1].

Діагностику МС у підлітків 16-18 років проводять згід-
но з консенсусом IDF, (2005) для дорослих, який відріз-
няється від попереднього рішення критерієм абдомі-
нального ожиріння – обводом талії більшим 80 см для 
дівчат та 94 см для хлопців і рівнем ХСЛПВЩ меншим 
1,03 ммоль/л для хлопців та меншим 1,29 ммоль/л для 
дівчат [2].

Особливістю верифікації МС згідно з вказаними кон-
сенсусами є те, що діагностика базується на ознаці абдо-
мінального ожиріння, а не інсулінорезистентності (ІР), як 
в попередніх міжнародних резолюціях, діагностованої 
за сурогатним маркером обводу талії в якості основного 
компонента, а інші чотири як додаткові критерії [1,3]. 
Важливість візуальної діагностики МС пояснюють тим, 
що при появі порушень вуглеводного та ліпідного обмі-
нів профілактичні та лікувальні можливості щодо пато-
логічних змін, притаманних МС, у дітей вже дещо обме-
жені, що є неприпустимим, а також складністю 
лабораторно-інструментальних методів діагностики ІР 
та дисліпідемії [3].

Не всі автори погоджуються з рішеннями установчих 
міжнародних консенсусів (IDF, 2005, 2007) в якості осно-
вного критерію діагностики МС використовувати абдо-
мінальне ожиріння і пропонують верифікувати МС за 
індексом маси тіла (ІМТ), що перевищує 95-й персен-
тиль, дехто - за ІМТ, що перевищує 90-й і навіть 85-й 
персентиль розподілу з декількох об’єктивних причин 
[4] (Russel S. 2012).

По-перше, частота діагностики МС на основі абдомі-
нального ожиріння при обводі талії більшому 90-го пер-
сентиля є лімітованою частотою абдомінального ожирін-
ня в межах 35,5% у дітей з надлишковою масою тіла і 
88,4% у дітей з генералізованим ожирінням [5].

По-друге, частота діагностики МС збільшується зі зни-
женням відрізної точки ІМТ і якщо при абдомінальному 
ожирінні у дітей вона становить 4,2%, то при оцінці за 
ІМТ більшим 85-го персентиля - 31,0%, за ІМТ більшим 
95-го персентиля при легкому ступені тяжкості ожиріння 
- 28,7%, середньому ступені тяжкості ожиріння - 38,7% і 
тяжкому ожирінні - 49,7% [6].

По-третє, у дитячому віці абдомінальне ожиріння не 
встигає розвинутись і превалює надлишкова маса тіла і 
генералізоване ожиріння, і не враховувати дітей з даною 
патологією – недоцільно [7]. 

Слід зауважити, що діагностика абдомінального ожи-
ріння за персентильним розподілом обводу талії утруд-
нює діагностику МС у системі практичної охорони 
здоров’я, яка більшою мірою орієнтована на надлишко-
ву масу тіла та генералізоване ожиріння, виявлені за 
ІМТ [6]. 

Епідеміологічні дослідження показали, що надлишок 
маси тіла без врахування ступеня надлишковості асоцію-
ється з такими захворюваннями, як атеросклероз, цукро-
вий діабет 2 типу, артеріальна гіпертензія (АГ), які розви-
ваються в дитячому віці [8]. Доведено, що діти з надлиш-
ковою масою тіла та генералізованим ожирінням мають 
вищі значення імунореактивного інсуліну, індексу НОМА-
IR, тригліцеридів (ТГ) (34,0-46,8%), нижчі значення холес-
терину ліпопротеїдів високої щільності (ХСЛПВЩ) (19,5-
24,0%) [9]. Виявлено вірогідні кореляційні зв'язки як 
обводу талії, так і ІМТ з показниками ліпідного – холесте-
рином ліпопротеїдів високої щільності (ХСЛПВЩ) та вуг-
леводного (індексом НОМА-ІR) обмінів [5], що створює 
підстави вважати їх критеріями МС.

У дослідженні, проведеному Yanuzzi et al (2004) [22], 
встановлено, що діти з генералізованим ожирінням 
мають вищі рівні глікемїі, інсулінемії, ІР, ніж діти з нор-
мальною масою тіла, а ожиріння перебігає шляхом фор-
мування та прогресування синдрому ІР [11], з яким асо-
ціюється за показником індексу НОМА-IR [12]. 
Генералізоване ожиріння використовують для визна-
чення ризику розвитку ІР [13]. Гіперліпідемію вважають 
метаболічною рисою дітей з надлишковою масою тіла та 
генералізованим ожирінням [14].

Стало аксіомою, що діти з генералізованим ожирінням 
мають вищі показники артеріального тиску [10,11,15,16]. 
У дітей виявлено вірогідний помірний кореляційний 
зв’язок ІМТ і параметрів добового профілю артеріально-
го тиску, тобто надлишкової маси тіла і генералізованого 
ожиріння з одного боку та артеріальної гіпертензії (АГ) з 
іншого [17]. 

Визначено, що одним з патогенетичних механізмів 
зв’язку між генералізованим ожирінням та ІР і дисліпідемі-
єю є гіперлептинемія та селективна лептинорезистент-
ність гіпоталамусу та тканин, хоча дані ролі лептину в 
регуляції вуглеводного та жирового обміну, АГ у дітей є 
суперечливими. Встановлено, що концентрація лептину в 
крові прямо пропорційна ступеню ожиріння. При ожирін-
ні гіперлептинемія в поєднанні з гіперактивацією нейрогу-
моральних систем, і безпосередньо симпатичної автоном-
ної нервової системи, сприяє виникненню та подальшому 
прогресуванню ожиріння, АГ та дисліпідемії [11,18,19]. 

Доведено, що лептин бере участь у ліпідному обміні, 
регулює утворення, накопичення і характер розподілу 
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жирової тканини в організмі, корелює з вмістом в крові 
тригліцеридів (ТГ) та ХСЛПВЩ (від’ємна кореляція) і не 
корелює з рівнем інших ліпідів. Дані інших досліджень 
заперечують вплив лептину на метаболізм залежно від 
маси тіла дитини [20]. 

Таким чином, результати визначення базових критері-
їв МС у дітей є неоднозначними і потребують подальших 
досліджень. Питання вірогідності і доцільності  викорис-
тання надлишкової маси тіла та генералізованого ожи-
ріння в якості ознаки МС у дітей та їх зв’язку з іншими 
критеріями МС залишається дискутабельним.

Мета. Дослідити наявність критеріїв МС у дітей з над-
лишковою масою тіла та генералізованим ожирінням та 
визначити доцільність використання останніх в якості 
базової ознаки МС.

Матеріали і методи. Обстежено 230 дітей і підлітків, з 
них 93 дітей з надлишковою масою тіла (1 група), 72 дітей 
з генералізованим ожирінням, яке мало аліментарно-
конституційне походження (2 група), та 65 дітей з нор-
мальною масою тіла та артеріальним тиском (група 
контролю).

Вік дітей 1 групи становив 15,0(12,0-17,0) років, дітей 2 
групи 14,0(10,0-16,0) років і дітей групи контролю 
15,0(12,0-17,0) років (р 1,2=0,067; р 1,3=0,884; р 2,3=0,069, 
відповідно).  Хлопців у 1 групі було 61(65,6%), у 2 групі - 
41(56,9%) і в групі контролю - 43(66,2%) (р 1,2=0,611; р 
1,3=1,0; р 2,3=0,677), тобто діти не відрізнялись за віком 
та статтю і у всіх групах переважали хлопці.

Спостереження за дітьми проводилось протягом 2009-
2014 років. Програма дослідження включала опитуван-
ня згідно з розробленою анкетою, загальний огляд, не 
менше ніж триразове офісне вимірювання артеріально-
го тиску за методом Короткова та у динаміці спостере-
ження, антропометрію (вимірювання маси тіла, зросту, 
обводу шиї, талії, стегон), підрахунок індексу маси тіла та 
співвідношення обвід талії/обвід стегон, визначення у 
сироватці крові загального холестерину (ЗХС), ХСЛПВЩ, 
холестерину ліпопротеїдів низької щільності (ХСЛПНЩ), 
холестерину ліпопротеїдів дуже низької щільності 
(ХСЛПДНЩ), ТГ, лептину, глюкози, імунореактивного інсу-
ліну, підрахунок ХС-не-ЛПВЩ, співвідношення ЗХС/
ХСЛПВЩ, ТГ/ХСЛПВЩ, ТГ/ХС-не-ЛПВЩ,  коефіцієнта ате-
рогенності (ІА), індексів НОМА-IR та Сaro.

Коефіцієнт атерогенності розраховували за формулою 
А.Н.Климова: 

КА=(ЗХС-ХСЛПВЩ)/ХСЛПВЩ.
Антропометричні показники – масу тіла, зріст, обвід 

шиї, талії, стегон вимірювали за загальноприйнятими 
методами за допомогою напольних вагів, ростоміра та 
гнучкої сантиметрової cтрічки. 

Індекс маси тіла (ІМТ) вираховували за формулою: 
ІМТ(кг/м2) = маса тіла (кг): зріст (м²). 
Діагностику надлишкової маси тіла і ожиріння прово-

дили за величиною ІМТ тіла відповідно до віку та статі 

(від 90-го до 95-го персентиля розподілу для надлишко-
вої маси тіла та більше 95-го персентиля розподілу для 
генералізованого ожиріння [21,22,23,24].

Абдомінальне ожиріння діагностували за обводом 
талії більшим 90-го персентиля згідно з віком та статтю, а 
для підлітків старше 16 років для дівчат - більше 80 см, 
для хлопців - більше 94 cм [1]. 

Визначення вмісту ЗХС та ТГ в сироватці крові прово-
дили колориметричним ферментним методом з контро-
льною сироваткою фірми Roсhe на автоматичному біо-
хімічному аналізаторі Cobas Integra 400 Plus. Для визна-
чення ХСЛПВЩ використовували пероксидазний коло-
риметричний ферментативний метод з набором 
Cholesterol (фірм Roсhe та Human). ХСЛПНЩ вираховува-
ли за формулою W.T.Friedewald et al. (1972).

ХСЛПНЩ = ЗХС  - ХСЛПВЩ - ТГ/2,18 (ммоль/л). 
ХСЛПДНЩ підраховували на основі емпіричних резуль-

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

ХСЛПДНЩ та холестерину ліпопротеїдів проміжної щіль-
ності, розраховували за формулою:

ХС-не-ЛПВЩ = ЗХС- ХСЛПВЩ (ммоль/л).
Індекс атерогенності (ІА) вираховували за формулою:
ІА = (ЗХС-ХСЛПВЩ)/ ХСЛПВЩ (А.Н.Климов, 1977).
Вміст глюкози в сироватці крові визначали глюкозоок-

сидазним методом, рівень базального імунореактивного 
інсуліну - твердофазним імуноферментним аналізом 
ELISA на автоматичному імуноферментному аналізаторі 
“Tecan Sunrise” (Австрія) та Stat Fax 1904 з використанням 
реактиву Insulin Enzyme Immunoassay Kit фірми DRG 
Instruments GmbH, Germany. 

Вираховували індекс HOMA- IR за формулою:
[глюкоза натще (ммоль/л) х інсулін натще (мкОд/мл]: 

22,5 (од). 
Індекс Caro вираховували за формулою: глюкоза 

(ммоль/л) / інсулін (мкОд/мл).
Для встановлення ІР відрізною точкою індексу НОМА-

IR були значення вищі 2,77 ум.од та індексу Caro менші 
0,33 ум.од.

Для статистичного аналізу отриманого матеріалу вико-
ристовували інтегровані системи для комплексного ста-
тистичного аналізу та обробки даних STATISTICA 12.0 
(StatSoft Inc, USA). Парне міжгрупове порівняння кількіс-
них показників проводилось з використанням U- крите-
рія Манн-Уітні. Результати представлені у вигляді медіа-
ни (Me) з зазначенням інтерквартального розмаху (25-й 
та 75-й персентиль). Для встановлення зв’язків між якіс-
ними характеристиками застосовували t-критерій 
Фішера. Вірогідними вважались показники при р<0,05.

Результати дослідження. Діти 1 групи та 2 групи відрізня-
лись від дітей групи контролю за масою тіла, ІМТ та обводом 
шиї, талії, стегон, співвідношенням обвід талії/обвід стегон. 
Маса тіла дітей 1 групи на 11,6% була меншою від маси тіла 
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дітей з генералізованим  ожирінням (р1,2=0,001) та на 38,0% 
перевищувала масу тіла дітей групи контролю (р1,3=0,001). 
Маса тіла дітей з ожирінням на 54,0% перевищувала масу 
тіла дітей групи контролю (р2,3=0,001).

ІМТ дітей 1 групи, як показник надлишкової маси тіла і 
ожиріння, на 32,4% , ІМТ дітей 2 групи на 56,3%  переви-
щували ІМТ дітей групи контролю (р1,3=0,001та 
р2,3=0,001, відповідно) та на 17,6% дітей 1 групи 
(р1,2=0,001). 

Обвід талії, як непряма ознака абдомінального ожирін-
ня, у дітей 1 групи на 19,1% та у дітей 2 групи на 29,9%  
перевищував показники у дітей групи контролю 
(р1,3=0,001 та р2,3=0,001 відповідно). Різниця в обводі 
талії у дітей 1 групи та 2 групи становила 9,0% (р1,2=0,001). 
Отримані дані підтверджують різницю в антропометрич-
них показниках дітей груп, що аналізуються. 

У 31 (33,3%) дітей з надлишковою масою тіла діагносто-
вано абдомінальне ожиріння, що було в 2,6 раза рідше, 
ніж у дітей 2 групи (62; 86,1%) (р1,2=0,001). Отримані 
результати відповідають даним літератури більшої  час-
тоти діагностики абдомінального ожиріння у дітей з 
генералізованим ожирінням, у порівнянні з дітьми з над-
лишковою масою тіла [5] (рис.1). У дітей групи контролю 
абдомінальне ожиріння не діагностовано.

Встановлено, що рівень ЗХС в крові у дітей з надлишко-
вою масою тіла на 9,1% та у дітей з генералізованим 
ожирінням на 13,3% вірогідно перевищував концентра-
цію ЗХС у крові дітей групи контролю (табл.2). 

У дітей з надлишковою масою тіла, генералізованим 
ожирінням та групи контролю вірогідної різниці в рівнях 
ХСЛПВЩ не спостерігалось (р1,2=0,842; р 1,3=0,309 та р 
2,3=0,375, відповідно). Низькі значення ХСЛПВЩ виявле-
ні у 27,5% дітей з надлишковою масою тіла, 25,0% дітей з 
генералізованим ожирінням і 31,5% дітей групи контро-
лю (р 1,2=0,855; р 1,3=0,715 та р2,3=0,693 відповідно), що 
не відповідає даним літератури [2,1].

У дітей 1 групи вірогідна різниця з групою контролю 
встановлена за ХСЛПНЩ (р1,3=0,027), ХСЛПДНЩ 
(р1,3=0,045), ХС-не-ЛПВЩ (р1,3=0,008), ТГ(р1,3=0,018).

У дітей 2 групи виявлено різницю з дітьми групи контр-
олю за ХСЛПНЩ (р 2,3=0,002), ХСЛПДНЩ (р2,3=0,004), 
ХС-не-ЛПНЩ (р2,3=0,001), ТГ(р 2,3=0,011). Вірогідної різ-
ниці в показниках ліпідного обміну у дітей 1 групи та 2 
групи не встановлено.

Співвідношення ліпопротеїдів ХСЛПВЩ, ХСЛПНЩ та 
ХСЛПДНЩ у дітей 1 групи  становило 35,5%, 51,8% та 
12,8%, у дітей 2 групи 35,0%, 59,2% та 12,8%, групи 
контро лю 37,9%, 50,0% та 12,1% (рис.2). У структурі ліпо-
протеїдного спектра найбільша частка ХСЛПВЩ спосте-
рігалась у дітей групи контролю, найбільша частка 
ХСЛПНЩ – у дітей з генералізованим ожирінням і най-
більша частка ХСЛПДНЩ – у дітей з надлишковою масою 

Таблиця 1
Антропометричні показники дітей з надлишковою масою тіла 

та генералізованим ожирінням, Ме (25-й, 75-й персентиль)

Таблиця 2
Показники  ліпідного обміну у дітей  з надлишковою масою 
тіла та генералізованим ожирінням,   Ме (25, 75 персентиль)

Показник 1 група 
n=93

2 група
n=72

Група 
контролю

n=65

р

Маса тіла, кг 69,0(57,0-79,0) 77,0(56,0-95,0) 50,0(40,3-58,8) р1,2=0,010
Р1,3=0,001
р 

2,3=0,001
Індекс маси тіла, 
кг/м2

24,9(23,3-26,3) 29,3(26,0-31,6) 18,8(16,5-20,5) р1,2=0,001
Р1,3=0,001
р2,3=0,001

Обвід шиї, см 23,0(33,0-26,3) 36,5(32,5-40,0) 31,0(29,0-33,0) р1,2=0,063
Р1,3=0,001
р2,3=0,001

Обвід талії, см 81,0(75,0-88,0) 88,3(78,5-97,8) 68,0(63,0-75,0) р1,2=0,001
Р1,3=0,001
р2,3=0,001

Обвід стегон, см 101(91-106) 106,5(91,5-112,5) 85,0(78,0-91,0) р1,2=0,004
Р1,3=0,001
р2,3=0,001

Співвідношення 
обвід талії/обвід 
стегон

0,83(0,77-0,88) 0,86(0,823-0,886) 0,79(0,74-0,82) р1,2=0,007
Р1,3=0,002
р2,3=0,001

Рис.1. Частота діагностики абдомінального ожиріння у 
дітей з надлишковою масою тіла та генералізованим 
ожирінням

Показник 1 група 
n=93

2 група
n=72

Група 
контролю

n=65

р

ЗХС, ммоль/л 4,09(3,54-5,02) 4,25(3,58-5,21) 3,75(2,85-4,17) р1,2=0,723
р1,3=0,001
р2,3=0,001

ХСЛПВЩ, 
ммоль/л

1,39(1,06-1,90) 1,37(1,08-1,74) 1,35(0,97-1,7) р1,2=0,842
р1,3=0,309
р2,3=0,375

ХСЛПНЩ, 
ммоль/л

2,03(1,64-2,64) 2,31(1,69-3,01) 1,78(1,33-2,34) р1,2=0,337
р1,3=0,027
р2,3=0,002

ХСЛПДНЩ, 
ммоль/л

0,5 (0,40-0,72) 0,5(0,42-0,73) 0,43(0,32-0,55) р1,2=0,551
Р1,3=0,045
р2,3=0,004

ХС-не-ЛПВЩ, 
ммоль/л

2,59(2,18-3,32) 2,96(2,05-3,60) 2,37(1,84-2,68) р1,2=0,308
р1,3=0,008
р2,3=0,001

ТГ, ммоль/л 1,11(0,83-1,60) 1,1(0,91-1,51) 0,97(0,70-1,20) р1,2=0,968
р1,3=0,018
р2,3=0,011

ЗХС/ ХСЛПВЩ 2,83(2,26-3,65) 2,93(2,23-3,92) 2,73(2,27-3,11) р1,2=0,550
р1,3=0,458
р2,3=0,602

ТГ/ ХСЛПВЩ 0,77(0,50-1,48) 0,77(0,58-1,33) 0,75(0,53-1,00) р1,2=0,835
р1,3=0,542
р2,3=0,462

ТГ/ ХС-не-
ЛПВЩ 

0,48(0,34-0,84) 0,51(0,32-0,88) 0,45(0,34-0,68) р1,2=0,972
р1,3=0,595
р2,3=0,623

ІА 1,8(1,30-2,72) 1,99(1,50-3,01) 1,7(1,24-2,00) р1,2=0,260
р1,3=0,509
р2,3=0,060

Лептин, нг/мл 12,8(4,5-27,5) 15,8(9,6-25,5) 1,8(0,57-7,20) р1,2=0,287
р1,3=0,001
р2,3=0,001
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тіла та генералізованим ожирінням. Таким чином, у дітей 
з надлишковою масою тіла та генералізованим ожирін-
ням виявлено гіперліпідемію, яку вважають метаболіч-
ною рисою  даної патології [14].

Рівень ТГ у дітей 1 групи на 14,4% (р 1,3=0,018), у дітей 
2 групи на 13,4% (р2,3=0,011) перевищував рівень ТГ у 
дітей групи контролю.

Рівень лептину у дітей з надлишковою масою тіла в 7,1 
раза та у дітей з генералізованим ожирінням в 8,8 раза 
перевищував аналогічний показник у дітей групи контр-
олю (р1,3=0,001 та р2,3=0,001 відповідно). Концентрація 
лептину в крові у дітей 1 групи і 2 групи суттєво не від-
різнялась (р1,2=0,287).

Рівень імунореактивного інсуліну у дітей 1 групи на 28,7% 
та 2 групи на 49,3% перевищував рівень у дітей групи контр-
олю (р1, 3 = 0,028 та р 2, 3=0,001) і не відрізнявся у дітей 1 
групи та 2 групи (р1,2=0,965), що відповідає даним літератури 
високої кореляційної залежності між ожирінням та базаль-
ною і стимульованою секрецією інсуліну [14] (табл.3). 

Рівень базальної глюкози крові у дітей  1 групи на 
13,9% перевищував рівень глюкози у дітей групи контро-
лю (р1,3=0,003) (табл.2). У дітей 2 групи рівень глюкози на 
16,2% перевищував рівень глюкози у дітей групи контр-
олю (р 2,3=0,004). Рівні глюкози у дітей 1 групи та 2 групи 
статистично не відрізнялись (р1,2=0,966). Отримані дані 
вказують на наявність вищих значень глікемії у дітей з 
надлишковою масою тіла та генералізованим ожирінням 
у порівнянні з групою контролю.

Вірогідна різниця в рівні індексу НОМА-IR виявлена 
між дітьми 1 групи та дітьми групи контролю (р1,3=0,007), 
дітьми 2 групи та групою контролю (р2,3=0,001), що від-
повідає даним літератури асоціації ожиріння з ІР за дани-
ми індексу НОМА-IR [10,12,14]. Вірогідної різниці в показ-
никах індексу НОМА-IR у дітей 1 групи та 2 групи не спо-
стерігалось. 

Різниці в індексі Caro у дітей 1 групи, 2 групи та групи 
контролю не встановлено, хоча виявлено тенденцію до 
менших значень індексу Caro у дітей 2 групи у порівнянні 
з дітьми групи контролю (р2,3=0,083). Тобто для верифі-
кації ІР у дітей з надлишковою масою тіла та генералізо-
ваним ожирінням більш доцільним є використання 
індексу НОМА-IR, ніж індексу Caro. ІР вірогідно частіше 
була притаманна дітям 1 групи та 2 групи у порівнянні з 
групою контролю.

АГ була діагностована на 12,9% частіше у дітей 2 групи 
[40(56,9%) ], ніж у дітей 1 групи [41(44,0%)], хоча різниця 
не досягала рівня вірогідності (табл.4). У дітей  групи 
контролю АГ не спостерігалась. Показники артеріально-
го тиску у дітей 1 групи та 2 групи вірогідно були вищі, 
ніж у дітей групи контролю. Різниці в показниках артері-
ального тиску у дітей 1 групи та 2 групи не встановлено, 
хіба що була тенденція до вищих значень діастолічного 
артеріального тиску  у дітей 2 групи  (р 1,2=0,096).

Обговорення. Результати проведеного дослідження 
довели, що всі критерії МС присутні при надлишковій 
масі тіла і генералізованому ожирінні і рівень їх вірогід-
но вищий, ніж у дітей групи контролю. Порівняння над-
лишкової маси тіла і генералізованого ожиріння між 
собою вірогідної різниці, за кількістю та рівнем критеріїв 
МС, не виявило, за винятком антропометричних показ-
ників, які закономірно у дітей 1 групи були нижчими, ніж 
у дітей 2 групи і вірогідно перевищували показники 
групи контролю.

Показники ліпідного обміну – ЗХС, ХСЛПНЩ, ХСЛПДНЩ, 
ХС-не-ЛПВЩ, ТГ в крові вірогідно збільшувались зі збіль-
шенням ІМТ від надлишкової маси тіла до генералізова-
ного ожиріння. У дослідженні не доведено зниження 
ХСЛПВЩ у дітей з надлишковою масою тіла та генералі-
зованим ожирінням, що можна пояснити компенсатор-
ним підвищенням ХСЛПВЩ у відповідь на підвищення 
атерогенних фракцій холестерину.

Вуглеводний обмін у дітей з надлишковою масою тіла та 
генералізованим ожирінням чітко реагував на збільшення 

Таблиця 3
Показники вуглеводного обміну у дітей з надлишковою 

масою тіла та генералізованим ожирінням, Ме, (25-й, 75-й 
персентиль)

Таблиця 4
Показники артеріального тиску у дітей з надлишковою

масою тіла та генералізованим ожирінням, Ме, (25-й, 75-й 
персентиль)

Рис. 2. Структура ліпопротеїдного спектру у дітей з 
надлишковою масою тіла та генералізованим ожирінням

Показник 1 група 
n=93

2 група
n=72

Група 
контролю

n=65

р

Базальна глюкоза, 
ммоль/л

4,9(4,2-5,5) 5,0(4,5-5,5) 4,3(4,0-5,0) р1,2=0,966
Р1,3=0,003
р2,3=0,001

Базальний імуно-
реактивний 
інсулін, мОД/мл

9,4(5,3-14,2) 10,9(6,8-15,4) 7,3(1,8-11,2) р1,2=0,965
Р1,3=0,028
р2,3=0,007

Індекс НOMA-IR, 
ум.од.

2,2(1,21-3,24) 2,42(1,46-3,76) 1,48(0,77-2,19) р1,2=0,512
Р1,3=0,007
р2,3=0,001

Індекс  Caro, ум.
од.

0,48(0,33-
0,84)

0,42(0,33-0,71) 0,58(0,38-1,86) р1,2=0,731
Р1,3=0,140
р2,3=0,083

Показник 1 група 
n=93

2 група
n=72

Група 
контролю

n=65

р

Систолічний 
артеріальний 
тиск, мм рт.ст.

126,0(110,0-
140,0)

130,0(115,0-
142,0)

110,0(106,0-120,0) р1,2=0,130
Р1,3=0,001
р2,3=0,001

Діастолічний 
артеріальний 
тиск, мм рт.ст.

77,0(66,0-86,0) 80,0(70,0-90,0) 70,0(62,0-78,0) р1,2=0,096
Р1,3=0,005
р2,3=0,001
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ІМТ. Високі значення індексу НОМА-IR у дітей 1 групи свід-
чать про формування ІР вже при надлишковій масі тіла, що 
цілком узгоджується з даними літератури [5,9,12].

Отримані результати дослідження вказують на вірогід-
ний зв’язок як надлишкової маси тіла, так і генералізова-
ного ожиріння з усіма критеріями МС - вуглеводним та 
ліпідним обміном, АГ, що створює підстави віднести над-
лишкову масу тіла, генералізоване та абдомінальне ожи-
ріння до критеріїв МС у дітей. 

Питання вірогідності та доцільності використання над-
лишкової маси тіла та генералізованого ожиріння в якос-
ті діагностичного критерію МС є актуальним в силу мож-
ливості підвищення частоти ранньої діагностики син-
дрому. Врахування надлишкової маси тіла та генералізо-
ваного ожиріння без наявності абдомінального ожирін-
ня дає можливість збільшити контингент дітей, загрозли-
вий по розвитку МС, на 66,7% та 13,9% відповідно, що 
буде сприяти ранній діагностиці та профілактиці. 

Візуальне визначення МС за надлишковою масою тіла 
та генералізованим ожирінням створює можливість ран-
ньої спрощеної діагностики, неускладненої громіздкими 
інструментальними методами обстеження. 

Таким чином, при обстеженні дітей з надлишковою 
масою тіла та генералізованим ожиріння поряд з вимі-
рюванням обводу талії слід визначати ІМТ, як один з най-
більш чутливих маркерів розвитку МС. 

Висновки
1. У дітей з надлишковою масою тіла та 

генералізованим ожирінням виявлено вірогідно вищі  
значення маси тіла, ІМТ, обводу шиї, талії, стегон, 
співвідношення обвід талії/обвід стегон, ЗХС, 
ХСЛПНЩ, ХСЛПДНЩ, ТГ, ХС-не-ЛПВЩ, лептину 
базового рівня глюкози та імунореактивного 
інсуліну, індексу НОМА-IR, систолічного та 
діастолічного артеріального тиску, частоти 
артеріальної гіпертензії, ніж у дітей з нормальною 
масою тіла.

2. Відсутність вірогідної різниці в показниках 
вуглеводного та ліпідного обміну, артеріального 
тиску, частоті АГ у дітей з надлишковою масою тіла 
та генералізованим ожирінням доводять участь як 
надлишкової маси тіла, так і генералізованого 
ожиріння у формуванні МС у дітей.

3. Отримані дані дають можливість  використовувати  
надлишкову масу тіла та генералізоване ожиріння в 
якості діагностичного критерію МС у дітей.
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