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ЗМІНИ ПОКАЗНИКІВ ОКИСНОГО ГОМЕОСТАЗУ У ДІТЕЙ, ХВОРИХ НА 
ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ 1 ТИПУ
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Changes in indicators of oxidative homeostasis in children with type 1 diabetes
Shevchenko T., Kornijko L., Gerasymchuk K., Chernovol N., Lantukh L., Bilinskaya I.,
Bogomolets National Medical University Pediatrics Department №4, Kyiv, Ukraine
Relevance of diabetes in children is caused by significant prevalence of the disease, caused by the development of 
vascular complications leading to early disability and quality life. In recent years, particular importance in the mechanisms 
development of complications of diabetes type 1 plays an oxidative stress. The aim was to study the changes of oxidative 
homeostasis in children with type 1 diabetes. We examined 36 children with type 1 diabetes. Patients undergoing physical 
examination according to the protocol of patients with diabetes 1type. All the patient using the method of 
spectrophotometry was investigated markers of oxidative homeostasis: malonic dialdehyde, glutathione, superoxide 
dismutase, catalase. Indicators of oxidative homeostasis were investigated depending on disease duration and level of 
glycemic control. We have found the deterioration of oxidative homeostasis in children with type 1 diabetes depending on 
the duration of the disease. In children with type 1 diabetes disease duration of more than 5 years was noted reliable 
increase MDA and SOD decrease compared with children disease duration less than 5 years. Was observed reliable 
increase indicators of MDA and SOD in children with glycemic control with a high risk for life compared with children with 
an optimal level of glycemic control. This indicates dependence indicators of lipid peroxidation and antioxidant system from 
the glycemic control in children with type 1 diabetes.
Keywords: type 1 diabetes, oxidative homeostasis, oxidative stress.

Изменения показателей окислительного гомеостаза у детей с сахарным диабетом 1 типа
Шевченко Т.А., Корнийко Е.Ю., Герасимчук К.А., Черновол Н.П.,  Лантух Л.А., Белинская И.А.
Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца, Киев, Украина
Актуальность проблемы сахарного диабета (СД) в детском возрасте обусловлена высокой распространенностью 
заболевания, развитием поздних осложнений, в частности сосудистых, приводящих к ранней инвалидизации, ухуд-
шению качества жизни больных. В последние годы особое значение в механизмах развития осложнений СД 1 типа 
отводится оксидативному стрессу.
Целью работы было изучение изменения показателей окислительного гомеостаза у детей с сахарным диабетом 1 
типа. Нами обследовано 36 детей больных СД 1 типа. Всем пациентам было проведено общеклиническое обсле-
дование, согласно протоколу ведения больных с СД 1 типа на базе эндокринологического отделения ДКБ №6,
г. Киев. Маркеры окислительного гомеостаза: малоновый диальдегид, глутатион, супероксиддисмутазу, каталазу 
определяли с помощью метода спектрофотометрии в зависимости от длительности заболевания и уровня гликеми-
ческого контроля. Выявлено ухудшение состояния окислительного гомеостаза в зависимости от длительности забо-
левания. В группе детей с длительностью заболевания более 5 лет нами определено достоверное повышение 
МДА и снижение СОД. Достоверное повышение показателей МДА и СОД отмечено у детей с гликемическим 
контролем с высоким риском для жизни, свидетельствует о зависимости показателей ПОЛ и антиоксидантной 
системы от уровня гликемического контроля у детей больных СД 1 типа.
Ключевые слова: сахарный диабет 1 типа, окислительный гомеостаз, оксидативный стресс.
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Цукровий діабет є неінфекційною пандемією ХХІ сто-
ліття, що охопила понад 170 млн. людей в усьому світі. 
За прогнозами експертів до 2030 р. загальна розповсю-
дженість діабету може сягнути до 438 млн. людей (6,6% 
всього населення земної кулі). Щорічно реєструється 
біля 70 000 нових випадків цукрового діабету 1 типу 
серед дітей і підлітків до 15 років по всьому світі. 
Станом на 2014 рік в Україні було зареєстровано 5757 
дітей і 2872 підлітка з цукровим діабетом 1 типу.  
Поширеність ЦД 1 типу у дітей 0-17 років за останні 10 
років зросла – до 10,26 на 10 тис. дитячого населення 
(проти 7,77 у 2002 році). Привертає увагу суттєве зрос-
тання за останні роки кількості хворих дітей у віці 0-6 
років: якщо у 2002 році їх абсолютна кількість станови-
ла 490 осіб (поширеність 1,68 на 10 тис. дитячого насе-
лення), то у 2012 році таких хворих налічувалось 1118 
(поширеність 3,34 на 10 тис. дитячого населення). 
Спостерігається також зростання поширеності ЦД 
серед дітей 7-14 років та 15-17 років (відповідно з 8,52 
та 13,73 у 2002 р. до 13,08 та 20,10 на 10 тис. дитячого 
населення у 2012 р.) [1,2]. Актуальність проблеми ЦД в 
дитячому віці зумовлена не тільки значною поширеніс-
тю захворювання, розвитком пізніх ускладнень, зокре-
ма судинних, що призводять до ранньої інвалідизації, 
погіршення якості життя хворих.

Відомо, що цукровий діабет характеризується син-
дромом хронічної гіперглікемії, яка призводить до 
порушення всіх видів обміну речовин, що в свою чергу 
впливає на патогенез та механізми розвитку судинних 
ускладнень при діабеті. Гіперглікемія супроводжується 
підвищенням швидкості аутоокисления глюкози з 
подальшим збільшенням вільних радикалів і розви-
тком окисного стресу (ОС) [3]. Окисний стрес розвива-
ється внаслідок гіперпродукції вільних радикалів та 
відносної чи абсолютної недостатності антиоксидант-
ної системи. В останні роки особливе значення в меха-
нізмах розвитку ускладнень ЦД 1 типу приділяється 
оксидативному стресу. 

Мета: вивчити зміни показників окисного гомеостазу у 
дітей хворих на цукровий діабет 1 типу.

Матеріали та методи дослідження: було обстежено 
36 дітей хворих на ЦД 1 типу віком від 11 до 17 років 
(середній вік 14,7±0,33 р.), з тривалістю захворювання 
від 1 міс. до 15 років (в середньому 5,63±0,6 р.). З них 20 
хлопчиків та 16 дівчаток. Всі діти проходили лікування 
в ендокринологічному відділенні в ДКЛ №6 м. Києва. 
Всім пацієнтам було проведено загальноклінічне обсте-
ження, відповідно протоколу ведення хворих з цукро-
вим діабетом 1 типу [4, 5]. Досліджували визначення 
маркерів окисного гомеостазу в Науково-дослідному 
інституті експериментальної та клінічної медицини 
НМУ імені О.О. Богомольця. За допомогою спектрофо-
тометрії  в еритроцитах (Er) крові визначали кінцевий 
продукт перекисного окислення ліпідів – малоновий 

діальдегід (МД), внутрішньоклітинні антиоксиданти – 
глутатіон (Гл), супероксиддисмутазу (СОД), в плазмі 
крові – каталазу. 20 здорових дітей відповідного віку 
склало групу контролю для визначення параметрів 
окисного гомеостазу.

У хворих дітей виявлені такі ускладнення  як кетоз, діа-
бетичний гепатоз, діабетична нефропатія, стадія почат-
кових структурних змін, діабетична полінейропатія, 
ліподистрофія, мікроангіопатія ніг; дані представлені на 
рис. 1.

Примітка: ДПН-діабетична полінейропатія, ДНП-діабетична 
нефропатія, стадія початкових структурних змін, МАП-
макроангіопатія ніг, ЛД-ліподистрофія

Хворі були розподілені на дві групи за тривалістю 
захворювання. До I групи увійшли діти, які хворіють ЦД 1 
типу менше 5 років (n=21), II група склали діти, які хворі-
ють більше 5 років (n=15). Розподіл дітей на групи в 
залежності від тривалості захворювання представлено 
на рис. 2.

Важкість стану пацієнтів оцінювалася на підставі анам-
незу, даних клінічного та лабораторного обстежень згід-
но протоколу [4, 5]. 

Статистичну обробку даних проводили методом опи-
сової статистики в програмі SPSS 17,0. За достовірну різ-
ницю брали результат при р <0,05.

Результати дослідження. Стан компенсації у пацієн-
тів всіх груп контролювалося за допомогою визначення 
глікозильованого гемоглобіну (HbA1c) та, відповідно, 
рівня глікемічного контролю. За оптимальний глікеміч-
ний контроль брали рівень глікозильованого гемоглобі-

Рис. 1 Ускладнення у дітей хворих на ЦД1 типу, %

Рис. 2 Розподіл дітей, хворих на ЦД 1 типу за тривалістю 
захворювання
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ну –  менше 7,6%, за субоптимальний рівень –  7,9 - 9,0% 
HbA1c,  глікемічним контролем з високим ризиком для 
життя –  більше 9% HbA1c відповідно протоколу ведення 
хворих з цукровим діабетом 1 типу [4].

Оцінка глікемічного контролю в групах представлена 
на рис. 3. Як представлено на діаграмі, серед пацієнтів 
72,2% становили діти із глікемічним контролем з висо-
ким ризиком для життя, менше третини хворих мали 
субоптимальний рівень глікемічного контролю (22,2%) і 
лише у 5,6% дітей визначено оптимальний рівень гліке-
мічного контролю. 

Примітка: ОР-оптимальний рівень глікемічного контролю, СОР-
субоптимальний рівень глікемічного контролю, ВРДЖ-глікемічний 
контроль з високим ризиком для життя

Нами проаналізовано дані показників окисного гоме-
остазу у дітей основної та контрольної груп. Особливості 
окисного гомеостазу у обстежуваних нами дітей дослід-
жувалися за допомогою методу спектрофотометрії. 
Визначали показники перекисного окислення ліпідів 
малоновий діальдегід, внутрішньоклітинні антиоксидан-
ти такі, як каталаза, супероксиддисмутаза, глутатіон; дані 
представлені на рис. 4 і 5. 

 
Відповідно даним, що представлені на рис. 4, показ-

ник перекисного окислення ліпідів у дітей основної 
групи в порівнянні з контролем достовірно збільше-
ний, більше ніж в 6 разів, вміст МДА в Er крові стано-
вив 3,73±0,74 мкМ/л і 0,68±0,07 мкМ/л відповідно, 
p<0,05.

Аналіз даних, що представлені на рис. 5, виявив зміни 
в антиоксидантному статусі у дітей, хворих на ЦД 1 типу. 
У дітей основної групи відмічалось достовірне зниження 
всіх показників антиоксидантного статусу, (p<0,05) в 
порівнянні з контрольною групою. Так, рівень каталази в 

Рис. 3 Розподіл дітей, хворих на ЦД 1 типу за рівнем 
глікемічного контролю

Рис. 5 Показники окисного гомеостазу, 
супероксиддисмутаза, каталаза, глутатіонРис. 4  Показники окисного гомеостазу МДА, мкМ/л
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плазмі крові основної та контрольної груп становив від-
повідно 5,1±059 мкат/л і 10,97±2,11 мкат/л (більше ніж в 
2 рази). Рівень СОД у дітей основної групи в порівнянні з 
контролем знижений (більше ніж в 2 рази) –  3,57±0,93 
у.о. і 8,4±1,6 у.о. відповідно та рівень глутатіону зниже-
ний в порівняні з контролем 0,64±0,13 мМоль/л і 
1,31±0,31 мМоль/л (майже в 2 рази менше).

Отримані дані показників ПОЛ і антиоксидантного 
захисту можуть свідчити про порушення рівноваги між 
продукцією вільних радикалів і роботою антиоксидант-
ної системи.

Дані показників окисного гомеостазу зіставлялися з 
тривалістю захворювання і представлені в табл. 1

Примітка: *-p<0,05, при порівнянні результатів в групах, МДА-
малоновий діальдегід, СОД-супероксиддисмутаза

Як видно з табл. 1, спостерігалось достовірне збільшен-
ня показників МДА у дітей II групи в порівнянні із показни-
ками I групи (більше ніж в 2 рази) –  5,98±1,13 і 12±0,27 
мкМоль/л відповідно, p<0,05. Рівень СОД у дітей II групи в 
порівнянні із I групою дітей достовірно знижений 3,02±0,89 
і 3,97±1,5 у.о. відповідно, p<0,05; рівень каталази незначно 
підвищений у дітей II групи 5,47±1,01 і 4,84±0,72 мкат/л 
відповідно; глутатіону, також, незначно підвищений у 
дітей II групи 0,67±0,23 і 0,62±0,16 мМоль/л відповідно.

Отримані дані свідчать про погіршення стану окисного 
гомеостазу в залежності від збільшення тривалості 
захворювання.

Нами було вивчено стан окисного гомеостазу в залеж-
ності від рівня глікемічного контролю. Результати пред-
ставлені в табл. 2.

Примітка: *-p<0,05, при порівнянні результатів в групах

Як видно із даних таблиці 2, за нашими даними спостері-
галося достовірне збільшення рівня МДА у дітей з глікеміч-
ним контролем з високим ризиком для життя в порівнянні 

із дітьми з оптимальним рівнем глікемічного контролю 
3,73±0,58 і 2,28±0,34 мкМоль/л відповідно, а також, показ-
ники СОД 3,57±0,93 і 2,1±0,38 у.о. відповідно, p<0,05. Було 
вивлено збільшення показників каталази у дітей з глікеміч-
ним контролем з ВРДЖ та СОР в порівнянні із дітьми з ОР 
глікемічного контролю 5,1±0,59, 5,53±1,43 та 4,09±2,75 
мкат/л відповідно. Рівень глутатіону знижений більше ніж 
в 3 рази у дітей з глікемічним контролем з ВРДЖ та СОР в 
порівнянні із дітьми з ОР глікемічного контролю 0,64±0,13, 
0,39±0,11 і 2,08±1,24 мМоль/л відповідно.

Дані, які були проаналізовані свідчать про взаємоза-
лежність між станом окисного гомеостазу та рівнем глі-
кемічного контролю.

Висновки
1. Результати показників перекисного окиснення 

ліпідів і антиоксидантного захисту свідчать про 
порушення рівноваги між продукцією вільних 
радикалів і роботою антиоксидантної системи у 
дітей, хворих на ЦД 1 типу, що є головною умовою 
розвитку оксидативного стресу.

2. У дітей, хворих на ЦД 1 типу із тривалістю 
захворювання більше 5 років відмічалось 
достовірне підвищення МДА, більше ніж в 2 рази у 
порівнянні із дітьми з тривалістю захворювання 
менше 5 років, що свідчить про вплив тривалості 
захворювання на посилення перекисного 
окислення ліпідів.

3. Виявлено достовірне підвищення показників МДА та 
СОД (менше ніж в 2 рази) у дітей з глікемічним 
контролем з високим ризиком для життя в порівнянні 
із дітьми з оптимальним рівнем глікемічного 
контролю, що свідчить про залежність показників 
ПОЛ та антиоксидантної системи від рівня 
глікемічного контролю у дітей, хворих на ЦД 1типу.

4. Отримані дані виявили дисбаланс в 
антиоксидантній системі в залежності від тривалості 
захворювання та рівня глікемічного контролю.

5. Виявлення дисбалансу антиоксидантної системи та 
показників оксидативного стресу на ранніх етапах 
потребує корекції, яка дозволить зменшити 
швидкість розвитку пізніх ускладнень при ЦД 1 типу 
та покращити якість життя хворих дітей.
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Таблиця 1
Показники окисного гомеостазу 

в залежності від тривалості ЦД 1 типу у дітей

Таблиця 2
Порівняня показників окисного гомеостазу в залежності 

від рівня глікемічного контролю 

Показники окисного 
гомеостазу

I група
тривалість ЦД 1 

типу<5 років (n=21)

II група
тривалість ЦД 1 

типу>5 років 
(n=15)

МДА, мкМоль/л 2,12±0,27* 5,98±1,13*
СОД, у.о. 3,97±1,5* 3,02±0,89*

Каталаза, мкат/л 4,84±0,72 5,47±1,01
Глутатіон,мМоль/л 0,62±0,16 0,67±0,23

Показники окис-
ного гомеостазу

Група дітей з 
ОР глікеміч-
ного контро-

лю

Група дітей з 
СОР глікеміч-
ного контро-

лю

Група дітей з 
глікемічним 
контролем з 

ВРДЖ

МДА, мкМоль/л 2,28±0,34* 3,49±1,3 3,73±0,58*

СОД, у.о. 2,1±0,38* 1,29±0,55 3,57±0,93*

Кталаза, мкат/л 4,09±2,75 5,53±1,43 5,1±0,59

Глутатіон,мМоль/л 2,08±1,24 0,39±0,11 0,64±0,13
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