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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Ожиріння розглядається Всесвітньою організацією охорони
здоров'я (ВООЗ) як глобальна епідемія ХХІ сторіччя (WHO, 2000; NICE Clinical
Guidelines, 2014; Styne D.M. et al., 2017). Поширеність ожиріння та його ускладненого
перебігу за останні 20 років серед дітей збільшилась удвічі та в середньому складає від
12 до 20 % в різних країнах світу (Cygan H. et al., 2017). Середня частота реєстрації
ожиріння у дітей в Україні складає 13,35 на 1000 дитячого населення, що значно
нижче, ніж у більшості країн Європи, і свідчить про низьку виявленість (Майданник
В.Г., 2013; Зелінська Н.Б. та співавт., 2018). Патологічне ожиріння (шифр за МКХ-Х:
Е66.8) не тільки погіршує якість життя хворого, але й призводить до ранньої
інвалідизації та передчасної летальності (Flegal K.M., 2013; Styne D.M. et al., 2017).
Причини патоморфозу ожиріння залишаються недостатньо вивченими, зокрема,
не відображено роль порушення дигестії лактози в формуванні інсулінорезистентності,
асоційованої з ризиком ускладненого перебігу ожиріння в дітей. Перевищення
лактозного навантаження в дієті над можливостями загальної каталітичної активності
лактази проявляється ознаками лактазної недостатності (ЛН) дорослого типу
(Марушко Ю.В. та співавт., 2016). Поширеність ЛН серед дитячого населення України
на теперішній час складає 5,8 % (Шадрін О.Г. та співавт., 2011; Нагорна Н.В. та
співавт., 2012). Найвищий рівень захворюваності на ЛН реєструється в 10 - 16 років,
що співпадає з матураційним зниженням експресії лактази та критичним періодом
ризику виникнення ожиріння, яке в цьому віковому періоді має найвищий рівень
захворюваності та складає за даними ВООЗ (2017) серед українських підлітків 45,4 на
1000 дітей (Wijnhoven T.M. еt al., 2013; Styne D.M. еt al., 2017; Зелінська Н.Б. та
співавт., 2018).
Збереження здатності до синтезу ферменту лактази на досить високому рівні
протягом всього життя характерне для індивідуумів з однонуклеотидними
поліморфізмами (SNP) гена лактази (LCT). Виникнення пов’язаних із заміщенням
цитозинових (С) на тимінові основи (Т) в положенні 13910 енхансера MCM6
(minichromosome maintenance complex component 6) гена LCT, цих SNP призвело до
появи у людства трьох варіантів генотипів: С/С 13910, асоційованого з ЛН дорослого
типу, С/Т та Т/Т 13910, що супроводжуються лактазною персистенцією (ЛП) (Fang L.
et al., 2012; Labrie V. et al., 2016; Brasen C.L. et al., 2017 (Wijnhoven T.M. et al., 2013).
В осіб з генотипом С/С 13910 помічене детерміноване матураційне зниження
продукції ферменту лактази (Misselwitz B., 2013; Lhuillier C., 2015; Wahlqvist M.L.,
2015). При недостатній кількості ферменту лактази надлишок лактози інгібірує
основний ліганд рецептора клітинного апоптозу Tim-3 - галектин 9 (Gal-9) (Gorman
J.V., 2014; Paasela M., 2014; Pereira P.C., 2014; Ji J., 2015; Lhuillier C., 2015).
Невідповідність між навантаженням харчовою лактозою в дієті та здатністю до
продукції лактази в кишечнику дитини з генотипом С/С 13910 може стати причиною
прозапальної імунної відповіді за Тh1- та Th17- типами, внаслідок мальдигестії лактози
та, ймовірно, ініціювати інсулінорезистентність.
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Напрямком нашого дослідження саме тому є вивчення молекулярно-генетичних
механізмів формування ожиріння в дітей, асоційованого з різними генотипами гена
лактази, що дозволяє виявити асоціації між певними генотипами гена лактази та
ризиком формування інсулінорезистентності, а також персоніфікувати підходи до
патогенетичної терапії цього захворювання.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Представлена
дисертація є фрагментом науково-дослідної роботи кафедри педіатрії 1 та медичної
генетики ДЗ «ДМА МОЗ України» за темою: «Розробка нових підходів до лікування і
профілактики захворювань респіраторного і травного шляхів у дітей» (державний
реєстраційний №0115U000619).
Мета дослідження: зменшити ризик формування інсулінорезистентності при
ожирінні у дітей з поліморфізмами гена лактази за рахунок підвищення ефективності
лікування ожиріння на основі вивчення факторів, що ініціюють хронічний запальний
процес.
Задачі дослідження:
1.
Визначити генотипи LCT у дітей з ожирінням і фізіологічною масою тіла та
частоту зустрічальності мальдигестії лактози при ожирінні в дітей з різними
генотипами LCT.
2.
Дослідити експресію мРНК галектину 9 у дітей з генотипами LCT при ожирінні
до та після лікування, в порівнянні зі здоровими дітьми.
3.
Оцінити психологічні особливості та типи порушення харчової поведінки
підлітків при ожирінні та генотипах LCT.
4.
Розрахувати відношення шансів щодо впливу різних генотипів гена лактази на
ймовірність патологічного ожиріння та розробити математичну модель прогнозування
ймовірності патологічного ожиріння на ранньому діагностичному етапі до появи
інсулінорезистентності в дітей з генотипами, включаючи SNP LCT.
5.
Представити комп’ютерну програму для розрахунку низьколактозної дієтотерапії
та довести можливість використання низьколактозної дієти або препаратів екзогенної
лактази при ожирінні в дітей, асоційованому з мальдигестією лактози.
Об’єкт дослідження: ожиріння в дітей.
Предмет дослідження: генотипи LCT; галектин 9; психологічні особливості
підлітків; низьколактозна дієта; екзогенна лактаза.
Методи дослідження: клінічні, імунобіохімічні, імуноферментні, молекулярно –
генетичні, інструментальні, психологічні, статистичні.
Наукова новизна одержаних результатів. Вперше визначено особливості
експресії мРНК галектину 9 при ожирінні в дітей з SNP LCT, що дозволило уточнити
патогенетичні механізми персистенції хронічного запального процесу. Встановлено
залежність між рівнем експресії галектину 9, мальдигестією лактози та ризиком
формування інсулінорезистентності у хворих на ожиріння дітей з генотипами гена
LCT. Доведено, що частота патологічного та екстремального ожиріння була суттєво
вищою у дітей з генотипом гена лактази С/С 13910, порівняно з іншими генотипами.
Доповнено наукові дані щодо особливостей ендокринного статусу дітей з ожирінням та
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вперше виокремлені його особливості при різних генотипах гена лактази, які були
обумовлені вищою зустрічальністю критеріїв інсулінорезистентності (андроїдного
типу ожиріння, acantosis nigricans, acne vulgaris) та порушень ініціації статевого
дозрівання у дітей з генотипом С/С 13910. Проаналізовано психологічні особливості
підлітків з ожирінням та генотипами LCT, що асоціювались з найбільш прогностично
несприятливими типами порушень харчової поведінки у дітей з генотипом С/С 13910.
Виділено клініко-анамнестичні, імунобіохімічні та молекулярно-генетичні фактори
ризику та створено математичну модель прогнозування розвитку патологічного
ожиріння в дітей з генотипами LCT на ранньому діагностичному етапі. Апробовано
комп’ютерну програму «Low-lactose diet» для розрахунку низьколактозної дієтотерапії
та підвищення ефективності контролю над кількістю вживаної лактози в дітей з
ожирінням і ЛН. Доведено однаково високу ефективність лікування ожиріння в дітей з
генотипом С/С 13910 гена лактази з використанням як низьколактозної дієти, так і
замісної ферментної терапії.
Практичне значення одержаних результатів. Виділені найбільш інформативні
фактори формування ожиріння в дітей з різними генотипами LCT та розроблено просту
математичну модель прогнозування ймовірності розвитку патологічного ожиріння для
подальшого планування модифікації дієтотерапії та профілактики формування
інсулінорезистентності. Визначення психологічних особливостей при ожирінні у
підлітків з генотипами LCT покращило якість поведінкової інтервенції.
За результатами дисертаційного дослідження видано інформаційний лист про
нововведення в сфері охорони здоров’я №216-2017 «Діагностичний алгоритм і
особливості спостереження за дітьми раннього віку з гастроінтестинальними
розладами». Науково обгрунтовано доцільність включення низьколактозної дієти та
препаратів екзогенної лактази у комплексне лікування ожиріння в дітей,
асоційованного з мальдигестією лактози.
Впровадження результатів дослідження в практику: Дніпропетровської
міської дитячої клінічної лікарні №1, Львівської обласної дитячої клінічної лікарні
«ОХМАТДИТ», Чернівецької міської дитячої клінічної лікарні, Харківської обласної
дитячої клінічної лікарні, Одеської обласної дитячої клінічної лікарні. Теоретичні
положення дисертаційної роботи впроваджені в науково-педагогічний процес в
лекційному курсі та при проведенні практичних занять на кафедрі педіатрії 1 та
медичної генетики ДЗ «ДМА МОЗ України».
Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є завершеним науковим
дослідженням. Автором особисто проведено аналіз наукової літератури за темою
дисертації, визначено мету й завдання дисертаційної роботи, вивчено клініко-генетичні
особливості перебігу ожиріння з різними генотипами LCT із застосуванням сучасних
статистичних методів. Здобувач організовував забір матеріалу для молекулярногенетичних досліджень та взяв участь у проведенні ПЛР з визначення експресії мРНК
Gal–9. Дисертантом адаптована та апробована комп’ютерна програма «Low-lactose
diet» для розрахунку низьколактозної дієти. Автором забезпечено впровадження
розробок наукових досліджень у клінічну практику. Здобувачем самостійно написано
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всі розділи дисертації, сформульовано висновки та практичні рекомендації,
підготовлено до друку наукові праці, виступи, видано 1 інформаційний лист у сфері
охорони здоров’я України.
Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертації доповідались
та обговорювались на науково-практичних конференціях з міжнародною участю:
«Актуальні питання дитячої гастроентерології» (м. Київ, 2015 р.); «Нові медичні
технології в педіатрії та сімейній медицині» з доповіддю (м. Одеса, 2016, 2017, 2018
роки); «Актуальні питання респіраторної та алергічної патології у дітей: національний
консенсус» (м. Київ, 2016 р.); «Актуальні питання педіатрії» (Сідельниковські читання)
(м. Львів, 2016 р.); «Інновації в дитячій гастроентерології та нутріціології в практиці
дитячого та сімейного лікаря» (м. Харків, 2016 р.); «Ендокринна патологія у віковому
аспекті» (м. Харків, 2016 р.); XVI Данілевських читаннях «Досягнення та перспективи
експериментальної і клінічної ендокринології» (м. Харків, 2017 р.); «Актуальні
питання педіатрії: міждисциплінарний підхід у лікуванні та реабілітації дітей» (м. Київ,
2017 р.); «Актуальні питання педіатрії» (Сідельниковські читання) (м. Полтава, 2017
р.); «Поліморбідна патологія органів травлення в практиці сімейного лікаря» (м.
Дніпро, 2017 р.); Всеукраїнській науково-практичній конференції молодих учених
«Медична наука в практику охорони здоров’я» (м. Полтава, 2017 р.); 51 st ESPGHAN
Annual Meeting (Geneve, Switzerland, 2018).
Апробація дисертаційної роботи проводилась на спільному засіданні кафедри
педіатрії 1 та медичної генетики, кафедри педіатрії 3 та неонатології, кафедри
пропедевтики дитячих хвороб ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»
20 квітня 2018 року.
Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 18 наукових праць, 10
статей – за матеріалами власних досліджень в журналах, затверджених ДАК України та
включених до міжнародних науково-метричних баз (з них - 2 одноосібно), 3 тез
доповідей у матеріалах наукових конгресів і конференцій, в тому числі з міжнародною
участю. Впроваджено 1 інформаційний лист про нововведення в сфері охорони
здоров’я України.
Структура і обсяг дисертації. Дисертація викладена українською мовою на 200
сторінках машинописного тексту, ілюстрована 31 рисунком, 21 таблицею.
Дисертаційна робота складається з анотації, вступу, аналітичного огляду літератури,
розділу, у якому представлені матеріали та методи дослідження, 4 розділів за
результатами власних досліджень, аналізом та узагальненням результатів, висновків,
практичних рекомендацій. Перелік використаної літератури містить 251 найменування
(21 кирилицею, 230 латиницею).
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
Клінічна характеристика хворих та методи дослідження. Для виконання
поставлених задач було проведене клініко-генетичне обстеження 109 дітей 6-18 років.
Основну групу склали 85 дітей з ожирінням. Контрольну групу представили 24 дитини
без ожиріння. Залежно від даних генотипування LCT та визначення SNP LCT методом
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ПЛР-РЧ, всі діти основної групи були розділені на дві підгрупи: з генотипом С/С
13910, що асоціюється з ЛН дорослого типу (n=44 (51,76 %), І підгрупа) та з
фенотипово схожими генотипами С/Т 13910 (n=30; 35,29 %) і Т/Т 13910 (n=11;
12,94 %), що асоціюються, відповідно, з ЛП (n=41 (48,23 %), ІІ підгрупа), р>0,05.
Спостереження за дітьми основної групи проводилось в умовах
ендокринологічного відділення КЗ «МДКЛ №1» ДОР» м. Дніпро. Клінічне обстеження
пацієнтів з аналізом та інтерпретацією отриманих клініко – анамнестичних,
лабораторно – інструментальних даних було основним методом дослідження. Клінічне
обстеження включало збір скарг, анамнезу життя та захворювання з аналізом
харчового щоденника, фізикальне обстеження. Лабораторне дослідження об’єднувало:
загальноклінічні методи, дослідження дисліпопротеїдемії ферментативно колориметричним методом та розрахунок індексу вісцерального жиру (ІВЖ),
визначення імунореактивного базального інсуліну та глікемії з підрахунком індексу
інсулінорезистентності (HOMA-IR), рівня глікозильованого гемоглобіну (HbA1C);
гормональне дослідження з визначенням лептину (Л), тиреотропного гормону (ТТГ),
вільного тироксину (вТ4), антитіл до тиреопероксидази тиреоцитів (АТПО),
пролактину (ПРЛ), вільного тестостерону (вТ), естрадіолу (Е), фолікулостимулюючого
та лютеїнізуючого гормонів (ФСГ та ЛГ), дегідроепіандростерону – сульфату (ДГЕАСС), кортизолу (К), С - пептиду.
Усім дітям основної та контрольної групи проводили молекулярно-генетичні
дослідження з ідентифікацією генотипу LCT та дослідження рівня експресії мРНК
галектину 9. Дослідження експресії мРНК Gal-9 в букальному епітелії було проведене
в сертифікованій лабораторії відділу загальної і молекулярної патофізіології Інституту
фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України (директор – професор О.О. Кришталь)
методом ПЛР-РЧ зі зворотною транскрипцією. Окрім стандартних інструментальних
методів дослідження виконувався водневий дихальний тест з навантаженням лактозою
(ВДТНЛ) в ДУ «Інститут гастроентерології» НАМН України (директор – професор
Ю.М. Степанов) та біоімпедансометрія. З психологічних методів дослідження
використовувались: тест Спілбергера – Ханіна, оцінка якості життя за методикою
MOS-SF36 та аналіз харчової поведінки за опитувальником DEBQ. Статистичну
обробку результатів проводили за допомогою Microsoft Excel (Office Home Business
2KB4Y-6H9DB-BM47K-749PV-PG3KT) та програмного продукту STATISTICA 6.1
(StatSoftInc, серійний № AGAR909E415822FA) з використанням параметричних,
непараметричних методів, логістичного регресійного та кореляційного аналізу,
однофакторного дисперсійного аналізу (ANOVA), послідовного аналізу Вальда. ROC аналіз та побудову ROC - кривих здійснювали у програмному пакеті MedCalc Statistical
Software trial version 17.4.
Результати власних досліджень та їх обговорення. Зустрічальність генотипу
С/С 13910 серед дітей з ожирінням була найвищою та склала 51,76 %, генотипу С/Т
13910 - 35,29 %, генотипу Т/Т 13910 - 12,94 %. Тоді як, у дітей з фізіологічною масою
тіла генотип С/С 13910 виявлявся у 25 %, генотип С/Т 13910 - у 54,17 %, генотип Т/Т
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13910 – у 20,83 %, Таким чином, генотип С/С 13910 у дітей з ожирінням верифікувався
в 2 рази частіше, ніж у дітей з фізіологічної масою тіла.
Частота патологічного та екстремального ожиріння була суттєво вищою у дітей з
генотипом гена лактази С/С 13910 порівняно з іншими генотипами і складала
відповідно 80,0 % з 95 % ДІ (66,96 - 88,76) та 54,0 % з 95 % ДІ (40,4 - 67,03).
Визначення у дітей генотипу С/С 13910 корелювало з наявністю ожиріння взагалі
(ρ=0,22; р=0,020) та наявністю екстремального ожиріння (ρ=0,22; р=0,022), тоді як у
групах з SNP LCT не виявлено статистично значущих зв’язків з цими показниками
(р>0,05). У групі дітей з генотипом LCT С/Т та Т/Т 13910, на відміну від обстежених з
генотипом LCT С/С 13910, визначено зворотній кореляційний вплив на наявність
патологічного ожиріння (ρ= -0,27; р=0,005 та ρ= -0,37; р<0,001). Отже, зазначені
генотипи є чинниками, що запобігають виникненню патологічного ожиріння, тоді як
генотип LCT С/С 13910 – навпаки сприяє, оскільки визначено прямий середньої сили
кореляційний зв’язок між цим генотипом та патологічним ожирінням (ρ=0,53;
р<0,001).
Середнє значення систолічного (САТ) та діастолічного артеріального тиску
(ДАТ) у дітей з генотипом С/С 13910 було статистично вищим та становило 73,32±3,26
та 82,64±2,52 перцентилів відповідно, тоді як при фенотипово ідентичних генотипах
С/Т та Т/Т 13910, середнє значення САТ дорівнювало 57,59±3,25, ДАТ - 69,13±2,51
перцентилів. Частка дітей у підгрупах порівняння, що мали САТ вищий за 95-й
перцентиль, для відповідного віку, статі та зросту дитини, який асоціюється з
артеріальною гіпертензією, серед обстежених з генотипом С/С 13910 була майже
втричі вищою, ніж серед дітей з генотипами С/Т та Т/Т 13910, а саме – 27,27±6,27 % та
9,76±4,63 %, р<0,05.
Група дітей з генотипом С/С 13910 корелювала прямим зв’язком зі
співвідношенням окружності талії до стегон (ρ=0,47; р<0,001), що асоціювалось із
абдомінальним типом ожиріння згідно IDF Consensus 2007. Тоді, як у групі дітей з
генотипами С/Т та Т/Т 13910 між даними показниками відмічався зворотній зв’язок
(ρ=-0,43; р<0,001). Порушення жирового обміну відповідало більш високому рівню
ЖМТ у хлопчиків та дівчат з генотипом С/С 13910 відносно дітей з генотипами С/Т та
Т/Т 13910, а саме у хлопчиків з генотипом С/С 13910 середній рівень ЖМТ склав
35,46±2,52 %, в той же час, у хлопчиків з генотипами С/Т та Т/Т 13910 - 25,04±2,14 %.
У дівчаток з генотипом С/С 13910 середній рівень ЖМТ склав 38,19±2,25 %, тоді як у
дівчат з генотипами С/T та Т/Т 13910 середній рівень ЖМТ - 28,99±0,76 %, при
р<0,001.
Сонографічні критерії стеатогепатозу частіше виявлялись у 34,11 % дітей з
генотипом С/С 13910, тоді як при генотипах С/Т 13910 та Т/Т 13910 ця патологія
реєструвалась приблизно з однаково нижчою зустрічальністю - у 16,72 % та 18,21 %
дітей відповідно, р<0,05.
Дисліпопротеїдемія на біохімічному рівні характеризувалась дещо вищим рівнем
ТГ та ЛПДНЩ (р<0,05), що характерно для IV типу дисліпідопротеїдемій за
класифікацією D. Fredrickson у дітей з генотипом С/С 13910. Навпаки, для дітей з SNP
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LCT ідентифікувався більш високий рівень ЛПВЩ (р<0,05). Порушення вуглеводного
обміну на біохімічному рівні характеризувалось статистично вірогідною різницею в
групах порівняння за рівнями глікемії капілярної крові на 60 хвилині при проведенні
ОГТТ, яка характеризувалась вищим значенням в групі дітей з генотипом С/С 13910
(5,63±0,31 ммоль/л), ніж в групі порівняння (4,7±0,31 ммоль/л). Також спостерігався
значно вищий рівень, але в межах фізіологічної норми, HbA1C у дітей з генотипом С/С
13910 (5,3±0,13 %), ніж у дітей з генотипами С/Т та Т/Т 13910 (4,93±0,12 %), р<0,05.
У дітей з генотипом С/С 13910 виявляються статистично значимі відмінності
гендерних особливостей ендокринного статусу, пов’язані з підвищенням
інсулінорезистентності у хлопчиків до 6,79±1,12 за індексом НОМА-IR, проти
3,29±0,99 - у хлопчиків з генотипами С/Т та Т/Т 13910, при р=0,028. В той же час, на
тлі більш виразної інсулінорезистентності, клінічно у хлопців з генотипом С/С 13910,
спостерігались ознаки затримки статевого розвитку в межах 1 - 2 років за шкалою
Tanner з послідуючим вірогідно значимим підвищенням рівня ПРЛ в віці 14-18 років, в
межах фізіологічної норми, до 12,57±0,04 мкМО/мл, тоді як у підгрупі порівняння 6,0±0,03 мкМО/мл, р<0,05, що за даними літератури сприяє зменшенню продукції
гонадотропінів аденогіпофізом та негативно впливає на сперматогенез, викликаючи
гіпогонадизм. У дівчат з цієї підгрупи порівняння, навпаки, діагностувались ознаки
синдрому ізольованого адренархе. Отримані дані клінічного обстеження співпадали з
відносним, в межах фізіологічної норми, зниженням вільного естрадіолу до 40,1±0,05
пг/мл - у дівчат з генотипом С/С 13910, в порівнянні з рівнем у дівчат з генотипами С/Т
та Т/Т 13910 - 75,61+4,6 пг/мл, при р<0,01, з одночасним патологічним підвищенням в
3,5 рази ДГЕАС-С в віці 15-18 років до 594,5±8,81 мкг/дл відносно рівня у дівчат з
генотипами С/Т та Т/Т 13910 -167,06±12,8 мкг/дл, при р<0,01. Окрім того, для дівчаток
з генотипом С/С 13910 помічалось характерне статистично значиме (р<0,05)
підвищення рівня лептину до 47,84±4,4 нг/мл, в порівнянні з дівчатками з генотипами
С/Т та Т/Т 13910 - 32,54±4,3 нг/мл. Таким чином, хлопчики 6–18 років, носії генотипу
С/С 13910, мають в 1,5 рази вищий ризик формування інсулінорезистентності, ніж їх
однолітки з SNP LCT. Дівчата 15–18 років з генотипом С/С 13910, мають в 1,5 рази
вищий ризик виникнення лептинорезистентності та в 3,5 рази вищий ризик
інвертованого перебігу пубертатного періоду за рахунок гіперандрогенії надниркового
генезу, ніж їх однолітки з SNP LCT. Окрім того, у дівчат з генотипом С/С 13910 також
відзначався прямий кореляційний зв’язок з прогнозованим ризиком виникнення
синдрому полікістозних яєчників (ρ=0,65; р<0,05).
Оцінка кореляційних зв’язків між генотипами LCT та факторами ризику
формування інсулінорезистентності, що були рекомендовані Європейським
ендокринологічним товариством (2017) для виявлення групи ризику за ускладненим
перебігом ожиріння в дітей, при використанні рангового коефіцієнта кореляції
Спірмена показала певні відмінності між ними, рисунок 2.
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Рисунок
2.
Кореляційна
плеяда
зв’язків
показників
формування
інсулінорезистентності серед обстежених дітей з генотипом лактази С/С 13910 (за
коефіцієнтами рангової кореляції Спірмена, р<0,05).
П р и м і т к а . Товщина лінії відповідає силі зв’язку: 0,7 ≤ | ρ | < 1 – сильний
кореляційний зв’язок; 0,3 ≤ | ρ | < 0,7 – зв’язок середньої сили;0 < | ρ | < 0,3 – слабкий
кореляційний зв’язок.
Фактори ризику формування інсулінорезистентності корелюють між собою
найбільш потужно у підгрупі обстежених дітей з генотипом LCT С/С 13910. Саме у цій
підгрупі наявність патологічного ожиріння корелює з рівнем САТ – ρ=0,48 (р<0,05),
співвідношенням ОТ/ОС – ρ=0,45 (р<0,05) та індексом НОМА-IR до лікування –
ρ=0,54 (р<0,05), який у свою чергу, пов’язаний з мальдигестією лактози, що була
верифікована завдяки ВДТНЛ (ρ=0,41; р<0,05). Результати однофакторного
дисперсійного аналізу (ANOVA) показали, що на рівні індексу НОМА-IR та ВДТНЛ
впливає генотип гена лактaзи (відповідно F=6,69; p=0,002 та F=12,44; p<0,001).
Попарне порівняння показників формування інсулінорезистентності між собою
залежно від генотипу LCT виявило статистично значущі вищі рівні показників при
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генотипі С/С 13910 (р<0,05 для попарних порівнянь генотипу С/С 13910 з іншими за
критерієм Т’юкі).
Згідно з розрахунками відношення шансів щодо впливу різних генотипів гена
лактази на фактори формування інсулінорезистентності, у дітей з генотипом С/С 13910
шанс мати індекс НОМА понад 95-й перцентиль підвищується в 2,36 разів (95 % ДІ
1,02 – 5,44) порівняно з дітьми з іншими генотипами. Ймовірність виникнення різних
форм ожиріння у дітей з генотипом гена лактази С/С 13910 у 3,22 рази вище (95 % ДІ
1,16 – 8,90), ніж у пацієнтів з генотипами Т/Т або С/Т 13910, а ймовірність
патологічного ожиріння, що перебігає з інсулінорезистентністю, – вища в 10,75 разів
(95 % 4,37 – 26,44).
Оцінка особистісно-емоційного психологічного стану та якості життя у підлітків
залежно від нутритивного статусу, зумовленого генотипами LCT, виявила високий
рівень особистісної тривожності (ОсТ) - 46,5±0,4 балів та середній рівень реактивної
тривожності (РТ) -33,2±0,9 балів у дітей з генотипом С/С 13910, що супроводжувалось
більш важкими формами абдомінального ожиріння, в порівнянні з підлітками з
генотипами С/Т та Т/Т 13910, у яких рівень ОсТ реєструвався на середньому (37,5±0,8
балів), а РТ – на низькому рівні (24,3±0,8 балів). Якість життя (ЯЖ) у юнаків з
ожирінням, що асоціювалось з генотипом С/С 13910, статистично значимо нижче за
показниками рольового функціонування, зумовленого фізичним станом (RP) 78,12±5,91 %, в порівнянні з юнаками з генотипами С/Т та Т/Т 13910 - 92,64±3,68 %,
р<0,05. ЯЖ у дівчат з ожирінням, що асоціювалось з генотипом С/С 13910,
статистично значимо нижче за показниками загального здоров'я (GH) - 44,2±4,59 %,
ніж у дівчат з генотипом С/Т та Т/Т 13910 (57,5±4,5 %), р<0,05. Ризик розвитку
порушень харчової поведінки і характер порушень також залежав від генотипів гена
лактази. Максимальна частота зустрічальності (87 %) порушень харчової поведінки
спостерігалась у хворих дітей з генотипом С/С 13910. Основними порушеннями ХП
при генотипі С/С 13910 були екстернальне (3,46±0,15 балів; 40,4±5,14 %) й
емоціогенне (2,9±0,23 бали; 41,66±5,99 %), ступінь прояву яких оцінювався як
«середній». У той же час, обмежувальне порушення ХП діагностувалося лише у 1/5
частини дітей з генотипом С/С 13910 з «дуже низьким» ступенем прояву (2,33±0,11
бали; 8,44±2,46 %). Діти з генотипом Т/Т 13910 займали проміжне становище за
частотою зустрічальності в них порушень ХП, яка склала 42 %, зі ступенем виразності
порушень ХП, що характеризувався, як «дуже низький». У дітей з генотипом С/Т 13910
гена лактази відзначався найнижчий рівень частоти виникнення порушень ХП (21 %).
Це пояснюється тим, що третина пацієнтів даної групи мала мінімальний надлишок
маси тіла (ІМТ <97-го перцентиля) й, саме, в цій частині обстежених переважало
обмежувальне порушення ХП.
Враховуючи, що ймовірність наявності й характер порушення ХП при ожирінні,
що протікає з інсулінорезистентністю, асоційовані з генотипами гена лактази,
найважливішою складовою модифікації способу життя хворих дітей даної категорії є
персоніфікація дієтотерапії за інноваційною програмою «Low-lactose diet».
Рекомендована нами комп’ютерна програма розрахунку низьколактозної дієти
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заснована на результатах дослідження D.A. Savaiano та передбачає обмеження
вживання лактози до 12 г на добу при ВДТНЛ<10 pmm, до 1 г на добу при ВДТНЛ 1019 pmm та комбінацію з замісною терапією препаратами екзогенної лактази при
ВДТНЛ >20 pmm.
Для аналізу ефективності різних підходів (стандартної терапії, низьколактозної
дієти, препаратів екзогенної лактази) до лікування ожиріння, асоційованого з ЛН
дорослого типу, ми виділили три групи порівняння серед дітей з генотипом С/С 13910.
Дітям першої групи з мальдигестією лактози (n=10) призначався препарат екзогенної
лактази в дозі 3000 ALU тричі на день протягом 1 місяця. Дітям другої групи з
мальдигестією лактози (n=11) розраховувалась низьколактозна дієтотерапія. У дітей з
третьої групи без мальдигестії лактози (n=23) використовувалась лише стандартна
терапія з призначенням, у разі інсулінорезистентності, метформіну, згідно до наказу
МОЗ України № 254 від 27.04.2006 року.
Медіанні значення рівня експресії мРНК Gal-9 у дітей з генотипом С/С 13910 в
групах порівняння характеризувались приблизно однаковим підвищенням експресії
мРНК Gal-9 після використання замісної ферментної терапії (до лікування - 33,07 та
після лікування - 226,62 УО ∆mRNA Gal-9/mRNA actin відповідно; зміни медіан з 95 %
ДІ: 162,10 (96,55 – 255,50) ) та низьколактозної дієти (до лікування – 42,47 та після
лікування – 286,44 УО ∆mRNA Gal-9/mRNA actin відповідно; зміни медіан з 95 % ДІ:
243,97 (155,01 – 261,48)), таблиця 1.
Таблиця 1
Динаміка показників І НОМА-IR, ВДТНЛ, Gal-9 при лікуванні дітей з генотипом
С/С 13910 в групах порівняння
Показники
Me (25 %;75 %)
Індекс НОМА-IR, %
ВДТНЛ, pmm
Галектин 9, УО
∆mRNA Gal-9/mRNA
actin

До лікування

Після лікування

Група 1 (n=10)
7,67 (4,42;
3,67 (2,35; 5,54)
13,11)
40,0 (32,0; 64,0)

10,0 (5,0; 22,0)

33,07 (14,77;
59,91)

226,62 (143,87;
288,57)

Зміни медіан з
95 % ДІ
-4,27 (-1,12 – 8,82)
-29,0 (-59,0 – 16,0)
162,10 (96,55 –
255,50)

p*

0,028
0,005
0,011

Група 2 (n=11)
Індекс НОМА-IR, %

4,98 (2,89; 7,53)

3,64 (2,52; 5,26)

ВДТНЛ, pmm
Галектин 9, УО
∆mRNA Gal-9/mRNA
actin

40,0 (26,0; 48,0)

17,0 (10,0; 45,0)

-1,72 (-3,25 –
0,032
0,86)
-18,0 (-36,0 – 1,0) 0,023

42,47 (29,17;
55,77)

286,44 (184,18;
317,25)

243,97 (155,01 –
261,48)

Індекс НОМА-IR, %

Група 3 (n=23)
4,61 (3,20; 6,43)
3,91 (3,04; 5,40)

0,010

-0,67 (-2,0 – 0,49) 0,334
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ВДТНЛ, pmm
Галектин 9, УО
∆mRNA Gal-9/mRNA
actin

Індекс НОМА-IR, %

ВДТНЛ, pmm
Галектин 9, УО
∆mRNA Gal-9/mRNA
actin

11,0 (8,0; 45,0)

16,0 (6,0; 26,0)

3,0 (-12,0 – 7,0)

0,975

1081,94 (937,46;
1286,34)

392,58 (332,86;
556,56)

-404,6 (-454,34 –
-330,97)

0,005

Розбіжності між групами
р≤0,050
p1-2<0,05
p=0,672
p1-3<0,05
p2-3≥0,05
р=0,009
p1-2>0,05
p=0,413
p1-3=0,023
p2-3>0,05
р=0,001
p1-2>0,05
p=0,070
p1-3=0,001
p2-3>0,05

-

-

П р и м і т к и : p* – розбіжності в динаміці за критерієм Вілкоксона порівняно з
початковим рівнем; p – розбіжності між групами за непараметричним дисперсійним
аналізом Краскела-Уолліса та при виявленні розбіжностей множинні попарні
порівняння: р1-2– між 1-ю та 2-ю групою; р1-3 – між 1-ю та 3-ю групою; р2-3 – між 2-ю та
3-ю групою.
Використання лише стандартної терапії у дітей з генотипом С/С 13910, без
мальдигестії лактози в третій групі порівняння призвело до суттєвого зниження
медіанного значення експресії мРНК Gal-9 (до лікування - 1081,94 та після лікування 392,58 УО ∆mRNA Gal-9/mRNA actin відповідно; зміни медіан з 95 % ДІ: -404,6 (454,34 – -330,97). Аналіз медіанних показників ВДТНЛ в трьох групах порівняння
демонструє покращення дигестії лактози в першій (до лікування - 40,0 pmm та після
лікування – 10,00 pmm відповідно; зміни медіан з 95 % ДІ: -29,0 (-59,0 – -16,0)) та
другій групі порівняння (до лікування – 40,00 pmm та після лікування-17,00 pmm
відповідно; зміни медіан з 95 % ДІ: -18,0 (-36,0 – 1,0)) та погіршення показників
ВДТНЛ в третій групі (до лікування – 11,00 pmm та після лікування – 16,00 pmm
відповідно; зміни медіан з 95 % ДІ: 3,0 (-12,0 – 7,0)). Контроль ефективності лікування
за індексом НОМА-IR продемонстрував наступні медіанні значення, які
характеризувались статистично значимою вірогідністю лише в першій (до лікування –
7,67 та після лікування – 3,67; зміни медіан з 95 % ДІ: -4,27 (-1,12 – -8,82)) та другій
групах порівняння (до лікування – 4,28 та після лікування – 3,64; зміни медіан з 95 %
ДІ: -0,72 (-3,25 – 0,86)). У той же час статистично значимої розбіжності в третій групі
не спостерігалось (до лікування – 4,61 та після лікування – 3,91; зміни медіан з 95 %
ДІ: -0,67 (-2,0 – 0,49). Розподіл за ефективністю терапії в групах спостереження в
залежності від обраного методу лікування у дітей з генотипом С/С 13910 (з
розбіжністю між групами за критерієм χ2-квадрат – р<0,001), демонструє однаково
високий рівень замісної ферментної терапії (90 %) та низьколактозної дієти (90,91 %),
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тоді як рівень ефективності стандартної терапії характеризується як середній.
Використання препарату екзогенної лактази або низьколактозної дієти при лікуванні
дітей з генотипом С/С 13910 й ожирінням приблизно однаково сприяє зниженню рівня
інсулінорезистентності. Але необхідно відзначити, що призначення препаратів
екзогенної лактази в більшій мірі знижує прояви мальдигестії лактози, ніж
низьколактозна дієтотерапія, та зберігає можливість прийому молочних продуктів,
таких необхідних у періоді дитинства.
Аналіз прогностичних чинників розвитку патологічного ожиріння за даними
оцінки достовірності розбіжностей між групами з наявним інсулінорезистентним
ожирінням та без нього дозволив виділити за допомогою послідовного аналізу Вальда
найбільш інформативні предиктори (І≥0,5) з 243 клініко - біологічних параметрів,
рисунок 3.

Рисунок 3. Предиктори формування інсулінорезистентності на ранньому
діагностичному етапі у дітей з різними генотипами LCT згідно коефіцієнта
інформативності Кульбака (І).
Побудова регресійного рівняння з визначенням порогових значень сумарного
балу дозволила розробити класифікацію за ΣПК для визначення дітей з низьким,
середнім і високим ризиком розвитку патологічного ожиріння. Оцінку прогностичної
точності отриманої моделі проводили за відсотком конкордації (concordant) – часткою
правильно визначених випадків патологічного ожиріння за допомогою таблиці
прогнозування (чим ближче цей показник до 100 %, тим вище якість моделі) та ROCаналізу. Розроблена прогностична модель розвитку патологічного ожиріння у дітей має
відмінні операційні характеристики: чутливість 94,64 %, специфічність 84,91 % та їх
узагальнюючий показник – площу під ROC кривою AUC=0,945 (р<0,001) з 95 % ДІ
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0,884 - 0,980. За допомогою ROC-кривої було вибрано оптимальну точку відсікання
(optimal cut-off value), яка склала - 13,5 балів з досягненням оптимальних результатів
щодо сполучення чутливості і специфічності, рисунок 4.

Рисунок 4. Операційні характеристики моделі прогнозування патологічного
ожиріння в дітей на ранньому діагностичному етапі за даними ROC-аналізу
Тест прогнозування негативного результату - 83,16 %. Частка вірогідного
передбачення фактичної приналежності пацієнта до тієї чи іншої групи (має
патологічне ожиріння чи ні) склала 87,16 %, шо вказує на високу узгодженість
реального розподілу спостережень за наявністю патологічного ожиріння та розподілу
на підставі прогностичної моделі.
ВИСНОВКИ
У дисертації наведене теоретичне узагальнення й запропоноване нове вирішення
актуальної проблеми сучасної педіатрії - патоморфозу ожиріння в умовах
урбанізованого суспільства, зокрема, відображення ролі порушення дигестії лактози в
формуванні інсулінорезистентності, асоційованої з ризиком ускладненого перебігу
ожиріння в дітей та створення персоніфікованої терапії в управлінні хронічним
запальним процесом залежно від генотипів гена лактази.
1. Структура розподілу генотипів гена лактази в осіб з ожирінням достовірно
відрізняється від їх зустрічальності в популяції дітей з фізіологічною масою тіла. У
дітей з ожирінням генотип С/С 13910 визначається в 2 рази частіше, ніж інші генотипи
гена лактази, та підвищує ризик формування патологічного ожиріння за рахунок
мальдигестії лактози, що діагностується у 65,9 % обстежених, починаючи з
переддошкільного віку. Генотип С/Т 13910 виявляється у 54,17 % дітей з фізіологічною
масою тіла та при ожирінні характеризується асоціацією з мальдигестією лактози в
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39,4 % випадків. Генотип Т/Т 13910 зустрічається вдвічі частіше в осіб без ожиріння та
відрізняється відсутністю мальдигестії лактози.
2. Суттєвою особливістю перебігу ожиріння в дітей, що супроводжується
виразними змінами середнього рівня експресії мРНК Gal-9 є її деескалація, найбільш
виразна при генотипі С/С 13910 та мальдигестії лактози (42,47±13,3∆mRNA Gal9/mRNA actin), найменш виразна – при генотипі Т/Т 13910 (65,07±14,3 УО ∆mRNA
Gal-9/mRNA actin), в порівнянні з дітьми без ожиріння та мальдигестії лактози
(313,34±19,7 ∆mRNA Gal-9/mRNA actin). Відсутність клінічних проявів ЛН дорослого
типу в осіб з генотипом С/С 13910, на певному етапі, пояснюється компенсаторною
гіперекспресією в них мРНК галектину 9 (1086,73±52,6 ∆mRNA Gal-9/mRNA actin).
3. Використання як елімінаційної дієти з обмеженням надходження лактози, так і
замісна ферментна терапія з дотацією лактази у осіб з генотипом С/С 13910 та
ожирінням однаково ефективно сприяли ескалації експресії галектину 9. Тоді як
призначення лише стандартної терапії в осіб з генотипом С/С 13910 без мальдигестії
лактози характеризувалось досягненням середніх рівнів експресії галектину 9,
притаманним дітям без ожиріння, але супроводжувалось підвищенням ризику
формування мальдигестії та відсутністю достовірного зниження індексу НОМА-IR.
4. Генотип С/С 13910 гена лактази детермінує не тільки фенотипові ознаки
мальдигестії лактози, що асоціюються з підвищенням особистісної та реактивної
тривожності, з низькою оцінкою якості життя за фізичним компонентом здоров’я у
вигляді зниження показника рольового функціонування в юнаків та показника
загального здоров’я у дівчат, а й порушення нутритивного статусу за найбільш
метаболічно несприятливими екстернальним та емоційногенним типами харчової
поведінки та ризиком абдомінального ожиріння у підлітків, порівняно з пацієнтами з
SNP LCT.
5. Ймовірність патологічного ожиріння, що перебігає з інсулінорезистентністю у
дітей 6-18 років, – вища в 10,75 разів при генотипі С/С 13910 з 95 % ДІ (4,37 – 26,44), в
порівнянні з іншими генотипами гена лактази. Основними факторами ризику розвитку
патологічного ожиріння на ранньому діагностичному етапі є: генотип гена лактази С/С
13910, базальна гіперінсулінемія та відсутність щоденного вживання до 2-3 порцій
свіжих овочів та фруктів.
6. Призначення низьколактозної дієти за створеною нами комп’ютерною
програмою «Low-lactose diet» або препарату екзогенної лактази для лікування
лактазної недостатності та профілактики розвитку інсулінорезистентності в дітей з
генотипом С/С 13910 однаково ефективне (у 90 % випадків). Тоді як стандартна
терапія характеризується середнім рівнем ефективності. Використання низьколактозної
дієти краще сприяє нормалізації рівня експресії мРНК Gal-9, а призначення замісної
ферментної терапії суттєвіше нормалізує показники водневого дихального тесту та
індексу НОМА-IR.
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ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
1.
Рекомендовано використання генотипування гена лактази та проведення
ВДТНЛ у всіх пацієнтів з надлишковою вагою для виключення мальдигестії лактози.
2.
У дітей з генотипом гена лактази С/С 13910 та мальдигестією лактози
необхідно визначення рівня експресії мРНК галектину 9 для виокремлення
імуногенетичних предикторів патологічного ожиріння.
3.
Для
підвищення
ефективності
планування
персоніфікованих
профілактичних і реабілітаційних заходів у пацієнтів з надлишковою вагою
пропонується використання практичними лікарями розробленого нами алгоритму
прогнозування патологічного ожиріння в дітей з різними генотипами гена лактази на
ранньому діагностичному етапі.
4.
Дітям, хворим на ожиріння, з генотипом гена лактази С/С 13910 та
показником ВДТНЛ менше, ніж 19 pmm, необхідно призначення низьколактозної
дієтотерапії з розрахунком рівня толерантності до лактози за представленою нами
інноваційною комп’ютерною програмою «Low-lactose diet».
5.
У дітей, хворих на ожиріння, з генотипом гена лактази С/С 13910 та
мальдигестією лактози за показником ВДТНЛ більше, ніж 20 pmm, необхідне
використання комбінації низьколактозної дієтотерапії та препарату екзогенної лактази
в дозі 3000 ALU тричі на день протягом 1 місяця (інформаційний лист про
нововведення в сфері охорони здоров’я № 216-2017).
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АНОТАЦІЯ
Нікуліна А.О. Клініко-генетичні особливості ожиріння у дітей з
поліморфізмами гена лактази. - Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук (доктора
філософії) за спеціальністю 14.01.10 – педіатрія. – Національний медичний університет
імені О. О. Богомольця МОЗ України, Київ, 2018.
Дисертація присвячена вирішенню однієї з глобальних медико-соціальних задач
педіатрії, зумовленої значною поширеністю дитячого ожиріння в урбанізованому
суспільстві, з метою - зменшити ризик формування інсулінорезистентності при
ожирінні у дітей з генотипами, включаючи поліморфізми (SNP) гена лактази (LCT) та
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підвищення ефективності лікування ожиріння на основі вивчення факторів, що
ініціюють хронічний запальний процес. Доведено, що генотип гена лактази С/С 13910
у дітей з ожирінням визначався в 2 рази частіше, ніж у дітей з фізіологічною масою
тіла. Доповнені дані щодо частоти зустрічальності мальдигестії лактози при ожирінні в
дітей з різними генотипами гена лактази, яка склала при генотипі С/С 13910 - 65,9 %,
при генотипі С/Т 13910 - 39,4 % та не помічалась при генотипі Т/Т 13910.
Проаналізовано психологічні особливості підлітків з ожирінням та генотипами LCT,
що асоціювались з найбільш прогностично несприятливими типами порушень харчової
поведінки у дітей з генотипом С/С 13910. Аналіз медіанних показників водневого
дихального тесту з навантаженням лактозою, експресії мРНК галектину 9, індексу
НОМА-IR при оцінці ефективності трьох підходів до лікування, продемонстрував
високу ефективність терапії при використанні препарату екзогенної лактази та
низьколактозної дієти за інноваційною комп’ютерною програмою «Low-lactose diet» та
погіршення вказаних показників при використанні лише стандартної терапії. Виділено
клініко-анамнестичні, імунобіохімічні та молекулярно-генетичні фактори ризику та
створено математичну модель прогнозування розвитку патологічного ожиріння в дітей
з генотипами гена лактази на ранньому діагностичному етапі. Попарне порівняння
предикторів інсулінорезистентності між собою залежно від генотипу LCT виявило
статистично значущі вищі рівні показників при генотипі С/С 13910 (р<0,05 для
попарних порівнянь генотипу С/С 13910 з іншими за критерієм Т’юкі).
Ключові слова: ожиріння, діти, генотипи гена лактази, галектин 9, психологічні
особливості, низьколактозна дієта, екзогенна лактаза
АННОТАЦИЯ
Никулина А.А. Клинико-генетические особенности ожирения у детей с
полиморфизмами гена лактазы. - Квалификационный научный труд на правах
рукописи.
Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук (доктора
философии) по специальности 14.01.10 - педиатрия. - Национальный медицинский
университет имени А.А. Богомольца МЗ Украины, Киев, 2018.
Диссертация посвящена решению одной из глобальных медико-социальных
задач педиатрии, обусловленной значительной распространенностью детского
ожирения в урбанизированном обществе, с целью - уменьшить риск формирования
инсулинорезистентности при ожирении у детей с генотипами, включая полиморфизмы
(SNP) гена лактазы (LCT) и повышение эффективности лечения ожирения на основе
изучения факторов, инициирующих хронический воспалительный процесс. Доказано,
что генотип гена лактазы С/С 13910 у детей с ожирением определялся в 2 раза чаще,
чем у детей с физиологической массой тела. Дополнены данные относительно частоты
встречаемости мальдигестии лактозы при ожирении у детей с различными генотипами
гена лактазы, которая составила при генотипе С/С 13910 - 65,9 %, при генотипе С/Т
13910 - 39,4 % но не отмечалась при генотипе Т/Т 13910. Проанализированы
психологические особенности подростков с ожирением и генотипами LCT, что
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ассоциировались с наиболее прогностически неблагоприятными типами нарушений
пищевого поведения у детей с генотипом С/С 13910. Анализ медианных показателей
водородного дыхательного теста с нагрузкой лактозой, экспрессии мРНК галектина 9,
индекса НОМА при оценке эффективности трех подходов к лечению,
продемонстрировал высокую эффективность терапии при использовании препарата
экзогенной лактазы и низколактозной диеты согласно инновационной компьютерной
программе «Low-lactose diet» и ухудшение указанных показателей при использовании
только
стандартной
терапии.
Выделены
клинико-анамнестические,
иммунобиохимические и молекулярно-генетические факторы риска и создана
математическая модель прогнозирования развития патологического ожирения у детей с
генотипами LCT на раннем диагностическом этапе. Попарное сравнение предикторов
инсулинорезистентности между собой в зависимости от генотипа LCT выявило
статистически значимые высокие уровни показателей при генотипе С/С 13910 (р<0,05
для парных сравнений генотипа С/С 13910 с другими по критерию Тьюки).
Ключевые слова: ожирение, дети, генотипы гена лактазы, галектин 9,
психологические особенности, низколактозная диета, экзогенная лактаза
SUMMARY
Nikulina A.O. Clinical and genetic features of obesity in children with lactase gene
polymorphisms. – On the rights of manuscript.
The dissertation for the scientific degree of Candidate of Medical Science (Doctor of
Philosophy) in specialty 14.01.10 – Pediatrics. Bogomolets National Medical University,
Kyiv, 2018.
The dissertation is devoted to the solution of one of the global medical and social
problem in pediatrics, caused by a significant prevalence of childhood obesity in a urbanized
society with the aim - to reduce the risk of insulin resistance within obesity in children with
lactase gene polymorphisms (SNP LCT) by increasing the efficacy of obesity treatment based
on studying the factors that trigger chronic inflammation.
The novelty of this work is to study the factors that induce insulin resistance within
obesity in children caused by a genetically determined impairment of lactose absorption,
which's increase in the ratio leads to a specific inhibition of galactine 9, the main ligand
receptor for T-cell apoptosis (Tim-3), and prolongs the inflammatory immune response of
Th1- and Th17-type.
It was proved that lactase gene genotype C/C 13910 in children with obesity had been
determined 2 times more often than in children with physiological body weight. For the first
time, associations have been identified between changes in the level of mRNA of galectin 9
expression and genotypes of the lactase gene in children’s obesity. It was firstly studied that
the frequency of of maldigestion occurrence within obesity in children with different
genotypes of the lactase gene, which had been investigated by a hydrogen breath test with
lactose load (HBTLL), amounted to 65.9% in the genotype C/C 13910, with C/T 13910
genotype - 39.4%, within the genotype T/T 13910 - maldigesters of lactose had not been
observed. The use of standard therapy in children with the genotype C/C 13910 without
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lactose maldigestion resulted in a significant decrease in median values of Gal-9 mRNA
expression (1081.94 - before therapy and 392.58 - after therapy IU ΔmRNA Gal-9 / mRNA
actin respectively; changes in the median with 95 % CI: -404.6 (-454.34 -330.97) and was
equal to the mRNA Gal 9 expression in healthy children (313.34±19.7 IU ΔmRNA Gal9/mRNA actin). The scientifically based results of one-factor dispersion analysis (ANOVA)
showed that the genotype of the lactase gene (F=6.69; p=0.002 and F=12.44; p<0.001) was
influenced by the level of the HOMA-IR index and the HBTLL.
The pairwise comparison of the insulin resistance indices formation among them,
depending on the genotype LCT, revealed statistically significant higher levels of the indices
under the genotype C/C 13910 (p<0.05 for pairwise comparisons of the C/C 13910 genotype
with the others according to the Tukey’s criterion).
For the first time, an assessment of the personality-emotional mental status and quality
of life in adolescents, depending on the nutritional status caused by the genotypes of lactase,
revealed a higher level of personal anxiety and the average level of reactive anxiety in
children with genotype C/C 13910, compared to adolescents with genotypes C/T and T/T
13910. Quality of life in adolescent boys and genotype C/C 13910 was statistically
significantly lower than the indicators of role-based functioning due to physical condition
(RP) compared with boys with genotypes C/T and T/T 13910, p<0.05. Indicator of general
health (GH) in obese girls associated with the genotype C/C 13910 was statistically
significantly lower than GH, than in girls with the genotype C/T and T/T 13910, p<0.05. The
maximal frequency of occurrence (87 %) of behavioral abnormalities was observed in
children with genotype C/С 13910, and the minimum frequency was common for the
genotype C/T 13910 (21 %).
The innovative computer soft-ware "Low - lactose diet" for calculating a low-lactose
diet provides the limitating the use of lactose to 12 g daily if the HBDLL index is <10 ppm. If
the HBDLL indicator is in the range 10-19 ppm it is necessary to reduce the daily amount of
lactose in the diet to 1 g and combined with a substitution therapy with exogenous lactase
preparations if the HBDLL indicator > 20 ppm.
In order to increase the efficacy of planning personalized preventive and rehabilitation
measures within patients with overweight, it was proposed to use practical algorithms for
predicting abnormal obesity in children with different genotypes of the lactase gene at the
early diagnostic stage by physicians.
As a result, the efficacy of therapy in the observation groups depends on the chosen
treatment method in children with genotype C/C 13910 (with the difference between the
groups according to the χ2 - criterion - p<0.001) demonstrates an equally high level of
substitution enzyme therapy (90 %) and low-lactase diet (90.91 %), while the level of
standard therapy efficacy is characterized as average.
Key words: obesity, children, genotypes of the gene of lactase, galectin 9, personality
psychotypes, low-lactose diet, exogenous lactase.
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ
95 % ДІ
ВДТНЛ
ВШ
ЖМТ
ІМТ
мРНК
ОГТТ
ПК
ПЛР - ЗТ - РЧ

–
–

ПЛР - РЧ

–

САТ
DEBQ

–
–

Gal-9
HbA1С
HOMA-IR

–
–
–

LCT
MOS-SF-36

–
–

SNP

–

–
–
–
–
–
–

95 % довірчий інтервал
водневий дихальний тест з навантаженням лактозою
відношення шансів
жирова маса тіла
індекс маси тіла
матрична рибонуклеїнова кислота
оральний глюкозо – толерантний тест
прогностичний коефіцієнт
полімеразна ланцюгова реакція з детекцією
результатів в реальному часі зі зворотною
транскрипцією
полімеразна ланцюгова реакція з детекцією
результатів в реальному часі
систолічний артеріальний тиск
(Dutch Eating Behaviour Questionnaire), Голландський
опитувальник харчової поведінки
галектин 9
глікозильований гемоглобін
(Homeostasis Model Assesment - Insulin Resistance),
індекс інсулінорезистентності НОМА
ген лактази
(the Medical Outcomes Study 36-Item Short Form),
анкета показників якості життя
(single nucleotide polymorphisms), однонуклеотидні
поліморфізми
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