
58

Международный журнал педиатрии, акушерства и гинекологии Сентябрь/Октябрь 2013        Том 4        №2

УДК 616.127:616.379-008.64-07]-053.2
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Current approaches to the diagnosis of diabetic cardiomyopathy in children and adolescents 
Smiyan I.S., Furdela V.B., Shulo O.R.
Ternopil State Medical University by I.Ya. Horbachevsky, Ternopil, Ukraine
The objective. To retrace the development of diabetic cardiomyopathy (DCP) and identify features of stages of the 
pathological process.
Patients and methods. The 80 patients with diabetes mellitus type 1 (mean age 12,5 ± 0,2 years) with disease 
duration from manifestation till 12 years, and 30 children of the control group have been examined. Examination of patients 
included ECG, heart rate variability, EhoCG and Doppler EhoCG of transmitral blood flow.
Results. The deterioration of myocardial relaxation in diastole (Δp=0.376 ±0.006), hyperkinetic type of central 
hemodynamic (CH), hypertrophic type of left ventricular diastolic dysfunction (LVDD) and dysautonomia are typical for the I 
stage of DCP (34.9 % patients). Tachycardia in rest, prevalence of sympathetic heart innervation, left atrial dilation, 
myocardial tension (Δp = 0.374 ± 0.009) and pseudonormal type of LVDD are developed on the II stage of DCP in 15.9 
% patients. Signs of the third stage of DCP were identified only in 6.3 % children. They are rigid heart rate, excessive 
sympathetic activity, dilatation of the left heart chambers, hypokinetic type of CH, low ejection fraction (< 50 %), poor 
contractility (Δs<30 %) and low myocardial tension (Δp = 0.315 ± 0.002), restrictive type of LVDD.
Conclusion. The data of study reveal that diabetic cardiomyopathy in children and teens occurs quite often and for a 
long time is asymptomatic in nature that requires dynamic observation and focused examination to insure early diagnosis
Keywords: diabetic cardiomyopathy, stages of development, children, adolescents

Современные подходы к диагностике диабетической кардиопатии у детей и подростков
Смиян И.С., Фурдела В.Б., Шыло О.Р.
ГВУЗ «Тернопольский государственный медицинский университет 
им. И.Я. Горбачевского» МОЗ Украины, г.Тернополь 
Цель. Проследить развитие диабетической кардиомиопатии (ДКП) и выявить отличительные черты нескольких стадий 
патологического процесса на основании комплексного обследования детей с сахарным диабетом 1 типа.
Пациенты и методы. Обследовано 80 пациентов с сахарным диабетом 1 типа (средний возраст 12,5 ± 0,2 года) 
с длительностью заболевания от проявления до 12 лет, и 30 детей контрольной группы. Исследования состояли из ЭКГ, 
вариабельности сердечного ритма, ЭхоКГ и допплер- ЭхоКГ трансмитрального кровотока крови.
Результаты. Ухудшение релаксации миокарда в диастолу (Δр = 0,376 ± 0,006), гиперкинетический тип централь-
ной гемодинамики (ЦГ), гипертрофический тип диастолической дисфункции левого желудочка (ДДЛЖ) и вегетативная 
дисфункция характерны для I стадии ДКП (34,9% пациентов). Тахикардия покоя, преобладание симпатической иннерва-
ции сердца, расширение левого предсердия, плохая релаксация (Δp= 0,374 ± 0,009) и псевдонормальный тип ДДЛЖ 
типичны для II стадии ДКП в 15,9% обследованных больных. Признаки ІІІ стадии ДКП были определены только в 6,3% 
детей. а именно: ригидность сердечного ритма, гиперсимпатикотония, дилатация левых камер сердца, гипокинетичес-
кий тип ЦГ, сниженная сократительная способность миокарда (ФВ <50%, Δs <30%), рестриктивный тип ДДЛЖ.
Заключение. Данные исследования показывают, что субклинические признаки ДКП у детей и подростков встреча-
ется довольно часто и в течение длительного времени протекает бессимптомно, что требует динамического наблюде-
ния и целенаправленного инструментального исследования с целью своевременной диагностики и лечения.
Ключевые слова: диабетическая кардиопатия, стадии развития, дети, подростки
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ПЕДИАТРИЯ

Пацієнти з цукровим діабетом (ЦД) мають вищий рівень 
смертності, ніж у популяції, внаслідок переважно 
серцево-судинних ускладнень. Цей факт добре відомий 
лікарям і часто асоціюється саме з хворими на ЦД 2 
типу. 

Серед діабетичних кардіоваскулярних ускладнень 
добре вивчені атеросклероз великих судин, коронарних 
артерій та мікроангіопатія (ретинопатія, нефропатія). 
Принципи лікування специфічних ускладнень, які роз-
роблені на основі проведених сучасних досліджень, 
дозволили знизити їх частоту, покращити якість життя 
хворих, однак не вирішили проблему в цілому. Рівень 
смертності молодих пацієнтів з ЦД 1 типу також залиша-
ється вищим порівняно з ровесниками, а тривалість 
життя коротшою. Більш того, ця тенденція зберігається 
як у країнах з високо розвинутою системою охорони 
здоров’я [1, 2], так і в країнах Східної Європи [3, 4].

ЦД 1 типу уражає серце незалежно від артеріальної 
гіпертензії чи ішемічної хвороби серця та спричиняє роз-
виток серцевої недостатності внаслідок специфічного 
ураження міокарда – діабетичної кардіопатії (ДКП) [5, 6].

Хоча в багатьох окремих дослідженнях показано, що 
ураження міокарда у молодих безсимптомних пацієнтів 
з ЦД 1-го типу з нормальним артеріальним тиском про-
являється субклінічною дисфункцією лівого шлуночка [5, 
6, 7, 8], досі не проведені масштабні дослідження, які б 
підтверджували існування діабетичної кардіоміопатії.

Сучасні дослідження ДКП проводяться у таких напрям-
ках: встановлення доклінічних ознак міокардіальної дис-
функції за даними ехокардіографії та доплерографії [9, 10, 
11, 12], оцінка вегетативного дисбалансу та ролі автоном-
ної нейропатії серця (ДАНС) [13, 14, 15] та їх взаємозв’язок 
з тривалістю ЦД, метаболічним контролем, розвитком 
пізніх судинних ускладнень [16, 17, 18]. Частота доклініч-
них проявів та швидкість прогресування до явних ознак 
міокардіальної дисфункції у пацієнтів з ЦД все ще зали-
шаються недостатньо вивченими. Не однозначною є 
роль метаболічного контролю в профілактиці виникнен-
ня та регресування існуючої міокардіальної дисфункції. 
Таким чином, очевидним є необхідність розробки чітких 
та загальновизнаних діагностичних та терапевтичних 
принципів щодо ДКП у дітей і підлітків. 

Метою нашого дослідження було прослідкувати роз-
виток ДКП від мінімальних до клінічно-суттєвих змін 
серцево-судинної діяльності та розробити критерії діа-
гностики кількох стадій патологічного процесу на під-
ставі комплексного обстеження дітей з ЦД 1 типу. 

Матеріал і методи. Обстежено 80 осіб з ЦД 1 типу (34 
хлопців і 46 дівчат), середній вік їх становив 12,5 ± 0,2 року 
з тривалістю захворювання від маніфестації до 12 років. 
Усі хворі отримували інсулінотерапію в базис-болюсному 
режимі. У дослідження не включали пацієнтів з вродже-
ною патологією серця чи нирок, ураженням магістраль-
них судин, артеріальною гіпертензією. Контрольну групу 

склали 30 здорових дітей відповідного віку і статі. В усіх 
дітей і підлітків отримано згоду на обстеження.

Клініко-інструментальне обстеження включало деталь-
не анамнестичне і фізикальне дослідження, електрокар-
діографію за стандартною методикою з розрахунком 
коефіцієнта 30:15, вимірювання артеріального тиску аус-
культативним методом, кардіоінтервалографію (КІГ) з 
ортостатичною пробою, капіляроскопію нігтьового ложа 
четвертого пальця лівої руки, ехокардіографію для ана-
лізу морфометрії серця та функціональних показників, 
доплерографію трансмітрального потоку крові (ТМПК) 
задля оцінки діастолічної дисфункції лівого шлуночка 
(ДДЛШ), офтальмоскопію з оцінкою судин очного дна. 
Метаболічний контроль за останні 4-6 тижнів визначав-
ся за показником гліколізованого гемоглобіну.

Аналіз отриманих даних проводили за допомогою 
методів варіаційної статистики шляхом обчислення 
середнього арифметичного значення та його похибки 
(M±m), критерія Стьюдента (t), рівня значимості (p), кое-
фіцієнта лінійної кореляції (r) та коефіцієнта детермінації 
(R2) за допомогою програми Microsoft Office Excel 2003. 

Результати дослідження та їх обговорення. За дани-
ми клінічного обстеження і КІГ з КОП, прояви вегетатив-
ної дисфункції нами діагностовано у 76,3% дітей з ЦД. Як 
вже було опубліковано нами раніше [19], частота виник-
нення вегетативних порушень при ЦД не залежить від 
статі й тривалості захворювання, проте із збільшенням 
тривалості ЦД змінюється їхній характер: прогресивно 
слабнуть парасимпатичні впливи та істотно підсилюєть-
ся активність симпатичних впливів. 

На підставі проведених кардіоваскулярних тестів лише у 
п’яти (6,3%) дітей нами діагностовано субклінічну ДАНС з 
парасимпатичною недостатністю. Проте, за даними КІГ, ще у 
13 (16,3%) дітей, незалежно від вихідного вегетативного 
тонусу (ВВТ), спостерігалася гіперсимпатикотонічна вегета-
тивна реактивність (ВР); знижені компенсаторні можливості 
– у 10 дітей і у трьох хворих – неприйнятно високий рівень 
активації симпатичних впливів на серце при навантаженні, 
відсутність функціонального резерву, що загрожує стресо-
вим пошкодженням тканин. Це свідчить про інертність пара-
симпатичної ланки ВНС, її неспроможність протистояти 
наростанню симпатизації в організмі. Оскільки кардіоваску-
лярні тести у цих хворих були в межах норми, ми вважали за 
доцільне віднести їх до групи ризику з виникнення ДАНС.

Для дослідження морфометрії серця та показників 
серцевої гемодинаміки 63 діабетикам проведено ехо-
кардіографію та доплерографію ТМПК. Визначали комп-
лекс ехокардіографічних показників: діаметр аорти 
(ДАо), діаметр лівого передсердя (ДЛП), товщина між-
шлуночкової перегородки в діастолу (ТМШПд), товщина 
задньої стінки ЛШ в діаcтолу (ТЗСЛШд), кінцевосистоліч-
ний (КСРЛШ) та кінцеводіастолічний (КДРЛШ) розміри 
ЛШ, кінцеводіастолічний розмір правого шлуночка 
(КДРПШ). Автоматично вираховувалися кінцевосистоліч-
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ний (КСО) та кінцеводіастолічний (КДО) об’єми ЛШ, удар-
ний об’єм (УО) та ударний індекс (УІ), фракція викиду 
(ФВ), хвилинний об’єм крові (ХОК), серцевий індекс (СІ), 
фракція вкорочення передньозаднього розміру ЛШ (ΔS), 
показник внутрішньоміокардіального напруження (Δp). 
Cистолічну функцію ЛШ оцінювали за показниками УІ, 
ФВ та ΔS. Результати досліджень наведені у табл.1. 

Проведений кореляційний аналіз зв’язку між показника-
ми ЕхоКГ та КІГ дав нам змогу дослідити залежність типу ЦГ 
від вегетативного гомеостазу при ЦД у дітей. Зокрема вста-
новлено, що в діабетиків з тривалістю захворювання до 
одного року посилення тонусу симпатичної ланки ВНС і 
напруженість адаптаційно-пристосувальних механізмів без-
посередньо зумовлюють збільшення ЧСС (r=+0,49, р<0,05), 
ХОК (r=+0,50, р<0,05). На проміжку від одного до п’яти років 
тривалості ЦД у дітей зберігається пряма залежність ЧСС від 

ВВТ (r=+0,55, р<0,01) як у вихідному положенні, так і при 
навантаженні. Разом з тим, напруженість адаптаційно-
пристосувальних механізмів і активація симпатичної ВНС 
ведуть до зниження УІ (r=–0,51, р<0,05) і тенденції до зни-
ження ХОК (r=+0,17, р>0,05), що може вказувати на осла-
блення серцевої діяльності і неспроможність адекватно від-
повідати на стимулюючі впливи симпатичної ланки ВНС. 

Після п’яти років захворювання у дітей ЧСС корелює з 
показниками КІГ, проте утримується обернена залежність 
зменшення УІ при наростанні величин індексу напруження 
(ІН) (r=–0,33, р<0,05), коефіцієнта монотонності (КМ) (r=–0,32, 
р<0,05) і ВР (r=–0,36, р<0,05) в ортостазі, тенденція до знижен-
ня ХОК. Посилення симпатизації та напруження адаптаційно-
пристосувальних механізмів у цих хворих не стимулює ЦГ, а, 
навпаки, достовірно веде до розвитку гіпокінетичного типу 
гемодинаміки. Цю закономірність чітко видно на рис 1. 

Рис. 1. Типи центральної гемодинаміки у дітей залежно від тривалості ЦД

Показники
Група

контроль
(n=30) І (n=27) ІІ (n=22) ІІІ (n=10) ІV (n=4)

Ve, м/с 0,787±0,005 0,769±0,007 к 0,743±0,016 к 0,862±0,019 к , І, ІІ 0,955±0,025 к , І, ІІ, ІІІ
Va, м/с 0,368±0,004 0,366±0,007 0,501±0,013 к ,І 0,406±0,027 ІІ 0,318±0,013  к , І, ІІ, ІІІ
Ve/Va 2,14±0,01 2,11±0,03 1,51±0,06  к ,І 2,20±0,14 ІІ 3,03±0,13 к , І, ІІ, ІІІ
IVRT, с 0,80±0,01 0,80±0,01 0,94±0,02  к ,І 0,78±0,02 ІІ 0,65±0,04 к , І, ІІ, ІІІ
Tdes, с 1,44±0,03 1,42±0,04 1,58±0,04  к ,І 1,36±0,05 ІІ 1,03±0,08 к , І, ІІ, ІІІ
ЧСС 75,8±1,3 73,2±1,5 81,2±2,3  к, І 83,4±2,4 к,І 94,0±2,5 І, ІІ, ІІІ
ДЛП, мм 23,9±0,4 23,4±0,7 24,0±0,5 25,7±0,7 к,І 26,3±0,4 к , І, ІІ
ТМШПд, мм 6,5±0,1 7,2±0,2 к 7,4 ±0,2 к 7,3±0,2  к 6,4±0,3 ІІ, ІІІ
ТЗСШПд, мм 6,9±0,1 7,1±0,2 7,5±0,2 к 7,4±0,4 6,8±0,2 
КСРЛШ, мм 24,9±0,5 26,9±0,7 к 25,3±0,7 26,6±1,0 32,0±0,5  к , І, ІІ, ІІІ
КДРЛШ, мм 40,6±0,8 42,9±1,0 39,8±0,9 І 40,4±1,2 42,3±0,5 
КДРПШ, мм 15,2±0,3 14,0±0,6 14,5±0,4 14,5±0,9 14,8±0,4
КСО, мл 22,5±1,1 27,4±1,6 к 23,8±1,9 26,6±2,7 41,3±1,6 к , І, ІІ, ІІІ
КДО, мл 73,4±3,2 84,1±4,5 70,5±3,9 І 72,5±5,2 79,5±2,6
УО, мл 50,8±2,2 56,7±3,0 46,7±2,5 І 45,5±3,І 38,3±2,1 к , І
УІ, мл/м2 38,3±0,8 42,0±1,0 к 35,3±1,1  к,І 33,8±1,5 І 30,1±1,2 к , І, ІІ
ХОК, л/хв 3,6 ±0,1 4,1±0,2 к 3,8±0,2 3,8±0,2 3,6±0,3 
СІ, л/(хв×м2) 2,7±0,1 3,1±0,1 к 2,9±0,1 2,8±0,1 2,9±0,2 
ФВ, % 68,9±0,7 67,7±0,7 66,4±1,3 62,1±1,6 к,І 48,3±1,6  к , І, ІІ, ІІІ
ΔS, % 38,5±0,5 37,4±0,6 36,5±0,9 33,1±1,21 к , І, ІІ 24,5±0,6  к , І, ІІ, ІІІ

Δp 0,332±0,002 0,333±0,003 0,376±0,006 к,І 0,374±0,009  к,І 0,315±0,002 к , І, ІІ, ІІІ

Таблиця 1
Показники ехокардіографії у хворих на ЦД різних груп порівняно з контролем

Примітка. Достовірність різниці (<0,05–<0,001) показників з контрольною (к), першою (І), другою (ІІ) та третьою (ІІІ) групами
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Очевидно, в процесі безперервної гіперфункції міо-
карда виникає мобілізація енергетичних і структурних 
резервів міокардіоцитів з подальшим виснаженням та 
порушенням функції серця, і позитивний хронотропний 
та інотропний ефект симпатичної ВНС з компенсаторно-
го перетворюється у деструктивний. 

За результатами доплерографії ТМПК визначали показ-
ники, які є найчутливішими і рано змінюються при 
ДДЛШ: максимальна швидкість потоку раннього діасто-
лічного наповнення ЛШ (Ve, м/с), швидкість потоку піз-
нього діастолічного наповнення ЛШ у систолу перед-
сердь (Va, м/с), відношення пікових швидкостей крово-
току (Ve/ Va), час ізоволюметричного розслаблення (IVRT, 
c) та час сповільнення потоку раннього діастолічного 
наповнення ЛШ (Tdes, с). При інтерпретації змін мітраль-
ного кровотоку традиційно розрізняють кілька його 
видів: гіпертрофічний, псевдонормальний та рестрик-
тивний. 

Оскільки при індивідуальному аналізі результатів 
ЕхоКГ та доплерографії ТМПК у дітей з ЦД були виявлені 
неоднорідні зміни в серці та різні типи ДДЛШ, всі хворі 
були розподілені на 4 групи (табл. 1). 

У першу групу увійшли діабетики без ознак ДДЛШ. У 
другу групу відібрано 22 хворих (34,9%) з ознаками 
гіпертрофічного типу ДДЛШ, який свідчить про підвище-
ний вклад передсердя у діастолічне наповнення ЛШ та 
порушення розслаблення міокарда в період діастоли, 
що підтверджується достовірно меншими КДРЛШ і КДО, 
УО та УІ порівняно з діабетиками першої групи, достовір-
но більшими ТМШПд і ТЗСЛШд порівняно з контрольною 
групою. Істотне підвищення показника Δp порівняно з 
першою групою вказує на внутрішньоміокардіальне 
напруження в діастолу.

У третю групу ввійшло 10 (15,9%) хворих з ознаками 
псевдонормального типу ДДЛШ. Усі вони мали достовір-
но підвищений показник Ve, а також нормальний або 
знижений показник Va, нормальні або вкорочені ІVRT і 
Tdes, що не вплинуло на загальну тенденцію групи. 
Достовірно вищим порівняно з контрольною та першою 
групами зберігається показник Δp, що вказує на жор-
сткість міокарда в діастолу. Разом з тим, у цих дітей спо-
стерігається тахікардія, розширення ЛП, зменшення УО 
(УІ), СІ. Також проявилося достовірне зниження скорот-
ливої здатності ЛШ за показниками ФВ і ΔS порівняно з 
контрольною групою та дітьми без ознак ДДЛШ. Проте 
вказані зміни не виходять за межі допустимої для дітей 
норми. 

Лише у 4 (6,3%) діабетиків з усіх обстежених, які склали 
четверту групу, виявлено рестриктивний тип ДДЛШ, що 
вказує на істотні порушення серцевої гемодинаміки. У 
цих дітей спостерігається дилятація лівих камер серця, 
що проявляється збільшенням КСРЛШ, КСО і зменшен-
ням УО та УІ порівняно з попередніми групами обстеже-
них дітей. Істотно знижується скоротлива функція ЛШ: 

показники ФВ та ΔS достовірно менші порівняно з показ-
никами усіх попередніх груп обстежених та допустимих 
меж норми.

Виявлено, що у дітей першої групи у ВВТ (за даними 
КІГ) обидві ланки ВНС зрівноважені у значної частини 
хворих (48,2%). У подальшому в дітей з ДДЛШ симпатичні 
впливи на серцеву діяльність переважають, причому 
стрімко зростає частка гіперсимпатикотонії у ВВТ в усіх 
групах хворих: 14,8; 22,7; 60,0 і 75,0% відповідно, що під-
тверджено кореляційним аналізом зв’язків між показни-
ками КІГ та ЕхоКГ і вказує на причинно-наслідкову залеж-
ність встановлення типу ДДЛШ від вегетативної іннерва-
ції серця. Виявлено, що морфометричні (ДАо, ДЛП, 
ТМШПд, ТЗСЛШд, КСРЛШ, КДРЛШ, КДЛПШ) та об’ємні 
показники (КСО, КДО, УО, ХОК) при ЦД у дітей тісно коре-
люють з віком хворих (r=(+0,57) – (+0,65), р<0,01) і не 
залежать від вегетативного гомеостазу (r=(+0,01) – 
(+0,22), р>0,05), тоді як показники трансмітрального 
потоку крові, навпаки, залежать від вегетативної іннер-
вації, а не від віку обстежених (табл.2) 

При клінічному аналізі хворих із зазначених вище груп 
виявлено залежність розвитку типів ДДЛШ від тривалос-
ті захворювання у цих дітей, що підтверджено методами 
кореляційно-регресійного аналізу (r=+0,56, р<0,01). 
Встановлена також залежність типу ДДЛШ від якості ком-
пенсації метаболічних процесів (r=+0,32, р<0,01), розви-
тку мікроангіопатії (за даними капіляроскопії) (r=+0,60, 
р<0,001), полінейропатії (r=+0,49, р<0,01) і катаракти 
(r=+0,53, р<0,01). 

Аналізуючи скарги хворих і дані клінічного обстежен-
ня, нами встановлено достовірне наростання тахікардії, 
розширення перкуторних меж серця у дітей ІV групи, 
тенденцію до збільшення частоти скарг на слабість, втом-
люваність, задишку при навантаженні. Результати ЕКГ 
свідчать, що для пацієнтів перших двох груп не характер-
ні синдроми порушення внутрішньошлуночкової провід-
ності, перевантаження камер серця чи зниження вольта-
жу, проте частота цих порушень наростає у третій та чет-
вертій групах. Дихальна аритмія, навпаки, притаманна 
діабетикам без ознак ДДЛШ, а в усіх дітей з рестриктив-
ним типом ДДЛШ ритм серця стає ригідним, що підтвер-

Показник Ve Va Ve/Va IVRT Tdes ФВ ΔS
Вік +0,11 +0,13 -0,03 +0,10 +0,19 -0,10 -0,06
ІН лежачи +0,39^ -0,14 +0,40^ -0,40^ -0,33^ -0,34^ -0,35^
КМ лежачи +0,39^ -0,15 +0,41^ -0,40^ -0,33^ -0,35^ -0,35^
ВВТ +0,20 +0,10 +0,08 -0,18 -0,32* -0,13 -0,14
ІН стоячи +0,46^ -0,22 +0,48^ -0,43^ -0,34^ -0,38^ -0,38^
КМ стоячи +0,45^ -0,23 +0,48^ -0,43^ -0,34^ -0,37^ -0,38^
ПАПР стоячи +0,49^ -0,15 +0,41^ -0,36^ -0,36^ -0,35^ -0,36^
ВПР стоячи +0,47^ -0,17 +0,43^ -0,37^ -0,34^ -0,35^ -0,36^
ВР +0,18 -0,22 +0,20 -0,10 +0,03 +0,07 +0,04
ВЗД -0,12 -0,07 -0,17 +0,19 +0,26* +0,26* +0,24

Таблиця 2
Кореляційні зв’язки між показниками ЕхоКГ

та КІГ у дітей з ЦД

Примітки: 1. * —  достовірність кореляційних зв’язків (p<0,05); 
                  2. ^ — достовірність кореляційних зв’язків (p<0,01).
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джує ослаблення вагусних впливів на серце у цих хворих, 
і співпадає з результатами інших досліджень [15]. 

При індивідуальному співставленні результатів серце-
вих тестів, КІГ та ЕхоКГ з доплерографією ТМПК з’ясовано, 
що у хворих без ознак ДДЛШ та з гіпертрофічним типом 
ДДЛШ ДАНС не розвивається, у хворих з псевдонор-
мальним типом ДДЛШ ознаки ДАНС діагностовано у 20% 
хворих, а при рестриктивному типі ДДЛШ виявлено в 
усіх пацієнтів. Прослідковано, що у хворих прогресивно 
наростає частота виявлення діабетичної мікроангіопатії 
та сенсорної полінейропатії з поглибленням розладів 
серцевої діяльності. Ці ускладнення були діагностовані 
практично в усіх пацієнтів 3 і 4 груп. 

Отримані результати частково знайшли своє підтвер-
дження в інших дослідженнях. Переважання симпатич-
них впливів у регуляції серцево-судинної діяльності 
молодого віку відмічені у хворих на ЦД дітей і молодих 
осіб [13, 15, 17].

Про високу частоту вегетативної дисфункції у хворих з 
ЦД доповідалося в дослідженнях інших науковців, проте 
ми вважаємо недоцільним будь-які відхилення у функці-
ональному стані ВНС чи зміни варіабельності ритму 
серця розцінювати як ранні прояви ДАНС [14], оскільки 
у дітей зміни вегетативної регуляції є досить поширеною 
реакцією організму на стрес, яким є розвиток ЦД і швид-
ше свідчать про тяжкість загального стану організму, ніж 
про формування специфічного ускладнення, що підтвер-
джувалося повторними обстеженнями варіабельності 
ритму серця пацієнтів у динаміці при різному статусі 
метаболічного контролю. Більше того, судячи з наших 
досліджень можна припустити, що діабетики з проявами 
ваготонії у ВВТ мають менший ризик розвитку кардіовас-
кулярних ускладнень, ніж з гіперсимпатикотонією, що 
потребує продовження досліджень в цьому напрямку.

У працях, присвячених дослідженню ДДЛШ у дітей з ЦД 
1 типу, вказується на її високу поширеність (63-77%) [17, 18, 
20]. Проте нема одностайності щодо визначення типу 
ДДЛШ, характерного для ДКП. Більшість дослідників визна-
ють, що ДКП лише починає формуватись у дитячому віці і 
не має виражених клінічних проявів у цей період, а ДДЛШ 
передує порушенням скоротливої здатності міокарда і є 
ранньою ознакою ураження серця при ЦД [16, 18]. 

Деякі вчені стверджують, що для дітей і підлітків, хво-
рих на ЦД 1 типу, характерний гіпертрофічний тип ДДЛШ 
[16, 20], хоча Л. В. Казакова зі співавторами у 63% дітей з 
ЦД виявили ДДЛШ, яка характеризується збільшенням 
Ve, Va і зменшенням Ve/Va [12]. Є дані про те, що ДДЛШ 
найбільш виражена у хворих на ЦД за наявності пізніх 
ускладнень: мікроангіопатії, нефропатії, автономної 
невропатії [21]. Про тісний зв'язок вегетативних пору-
шень та ДДЛШ свідчать також дані інших досліджень у 
молодих пацієнтів з ЦД [21]. 

Про стадійність розвитку ураження серця при ЦД зау-
важили також інші дослідники. Зокрема, на підставі 

обстеження молодих хворих з ЦД 1 типу віком (26,2±7,4) 
років, проф. Dіmitar Ch. Raev з Софійського медичного 
інституту (Болгарія) запропонував розділяти 4 стадії роз-
витку ДКП за даними ЕхоКГ [22]: І — посилення міокарді-
ального скорочення; ІІ — систолічна і діастолічна функції 
серця в нормі; ІІІ — розвиток діастолічної дисфункції зі 
збереженою систолічною функцією міокарда; ІV — про-
гресування діастолічної і приєднання систолічної дис-
функції. Однак для точного визначення ступеня уражен-
ня за наведеними критеріями потрібно проводити дина-
мічне неодноразове обстеження хворих. Зокрема, ІІ ста-
дію процесу можна діагностувати лише за даними анам-
незу хвороби про наявність відхилень у функціонально-
му стані міокарда. Крім цього, початкові порушення в 
серцево-судинній системі часто регресують завдяки 
метаболічній компенсації.

Ще одну класифікацію ДКП у дорослих діабетиків 
запропоновано групою дослідників Квінслендського 
університету (Австралія) під керівництвом проф. Thomas 
H. Marwik [5]. Науковцями висунута теорія, що ДКП скла-
дається з двох головних компонентів: перший (коротко-
часний) — фізіологічна адаптація до метаболічних роз-
ладів (пошкоджень); другий — дегенеративні зміни, при 
яких міокард має обмежені можливості для відновлення. 
Тому терапія на початкових стадіях ЦД може поперед-
жувати або запобігати прогресуванню стійкіших наслід-
ків. Однак варто зауважити, що багато факторів (лікуван-
ня, метаболічні розлади, ліпідний профіль та інші індиві-
дуальні відмінності) впливають на процес розвитку ДКП, 
але не на всіх пацієнтів з ЦД однаково діють ті ж самі 
фактори, що зумовлює значну варіабельність клінічних 
проявів ДКП [5].

Стадійної класифікації ДКП у дітей і підлітків за даними 
пошуку в системі Internet, Medline та доступній літерату-
рі нами виявлено не було. Тому, на підставі проведених 
власних досліджень і аналізу даних опрацьованих близь-
ко 500 літературних джерел, пропонуємо виділяти 3 
стадії розвитку ДКП у дітей і підлітків з ЦД 1 типу, врахо-
вуючи скарги, дані анамнезу, тривалості захворювання 
та якості метаболічного контролю, результати клінічного 
та інструментального обстеження з оцінкою вегетатив-
ного статусу, морфометрії камер серця, встановлення 
типу ЦГ, ДДЛШ та систолічної функції серця.

Найбільш раннім проявом ураження серця при ЦД 
(перша стадія) є порушення розслаблення міокарда в діа-
столу, тобто гіпертрофічний тип ДДЛШ за даними допле-
рографії ТМПК. Враховуючи відсутність специфічних клі-
нічних, ЕКГ та ЕхоКГ ознак, характерних саме для дітей цієї 
групи, вважаємо доцільним використовувати доплеро-
графію ТМПК як обов’язкове скринінгове обстеження. 
Першу стадію ДКП нами діагностовано у 34,9% дітей з ЦД 
переважно з тривалістю захворювання до п’яти років.

У подальшому з прогресуванням дистрофії міокарда 
(друга стадія) розвивається дилятація ЛП, проявляється 
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жорсткість міокарда в діастолу, зменшення УІ та СІ, від-
носне зниження скоротливої здатності ЛШ за показника-
ми ФВ та ΔS порівняно зі здоровими та дітьми без ДКП, 
проте вказані зміни не виходять за межі допустимих 
норм для дітей відповідного віку, тому і цю стадію ДКП у 
дітей важко діагностувати без оцінки типу ДДЛШ. Другу 
стадію ДКП нами зафіксовано у 15,9% обстежених дітей з 
тривалістю ЦД в середньому (6,0±1,1) років. Очевидно, 
всім дітям при виникненні труднощів розмежування 
нормального і псевдонормального типів ДДЛШ, як свід-
чать дані літератури [11], доцільно проводити тканинну 
доплерографію, тоді частота виявлення другої стадії ДКП 
буде істотно вищою.

Лише у 6,3% дітей з тривалістю ЦД понад 5 років про-
являється третя стадія ДКП, для якої більш характерно 
поява кардіологічних скарг, тахікардія в спокої понад 
100 уд. за хв, розширення перкуторних меж серця, осла-
блення тонів при аускультації; за даними ЕКГ: порушення 
реполяризації шлуночків і внутрішлуночкової провід-
ності, гемодинамічне перевантаження лівих відділів 
серця, зниження вольтажу зубців; за даними ЕхоКГ: 
рестриктивний тип ДДЛШ, розширення лівих порожнин 
серця, об’єктивне зниження скоротливої здатності міо-
карда (ФВ<50%, ΔS<30%), гіпокінетичний тип гемодина-
міки, розвиток ДАНС та мікроангіопатії на тлі тривалої 
декомпенсації метаболічних процесів. 

Висновки. Таким чином, дані багатьох досліджень 
свідчать про те, що діабетична кардіоміопатія у дітей і 
підлітків виникає досить часто і тривалий час має без-
симптомний характер, що потребує динамічного спосте-
реження та прицільного обстеження з метою ранньої її 
діагностики. На сьогоднішній день існує ціла низка 
інформативних інструментальних методів обстеження, 
які істотно розширюють діагностичні можливості і у кож-
ній конкретній клінічній ситуації дають можливість отри-
мати адекватну і реальну картину функціонування 
серцево-судинної системи. На підставі всебічного комп-
лексного клініко-інструментального обстеження можна 
оцінити ступінь тяжкості ДКП у дітей і розробити індиві-
дуальний план лікування для кожного хворого.

Своєчасне виявлення та запобігання прогресії діабе-
тичної кардіоміопатії, як і провокуючих факторів, потре-
бують більшої уваги практичних лікарів і науковців. 
Застосування комплексного підходу та широке впрова-
дження профілактичних заходів у перших двох декадах 
життя діабетика допоможе суттєво покращити якість і 
тривалість його подальшого життя. 
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