МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ ЗАКЛАД «ДНІПРОПЕТРОВСЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ
МОЗ УКРАЇНИ»
НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені О.О. Богомольця
Кваліфікаційна наукова
праця на правах рукопису
НІКУЛІНА АННА ОЛЕКСІЇВНА
Гриф
Прим. №
УДК 613.25-036-07-08-053.2:548.33:664.135:575.113
ДИСЕРТАЦІЯ
КЛІНІКО-ГЕНЕТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОЖИРІННЯ У ДІТЕЙ З
ПОЛІМОРФІЗМАМИ ГЕНА ЛАКТАЗИ
14.01.10 – «Педіатрія»
222 - Медицина
Подається на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук (доктора
філософії)
Дисертація

містить

результати

власних

досліджень.

Використання

ідей,

результатів, текстів інших авторів мають посилання на відповідне джерело
______________Нікуліна А.О.
Науковий керівник Абатуров Олександр Євгенович, доктор медичних наук,
професор

Дніпро-2018

2

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» (222 – Медицина). Державний заклад «Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони
здоров’я України», м. Дніпро, 2018.
Дисертація подається до спеціалізованої вченої ради Д 26.003.04 при
Національному медичному університетi імені О.О. Богомольця, м. 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 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. Зустрічальність генотипу
С/С 13910 серед дітей з ожирінням склала 51,76 %, генотипу С/Т 13910 - 35,29 %,
генотипу Т/Т 13910 - 12,94 %. Тоді, як у здорових дітей 6-18 років, генотип С/С
13910 визначався в 25 %, генотип С/Т 13910 - в 54,17 %, а генотип Т/Т 13910 - в
20,83 % випадків. Вперше досліджено, що частота зустрічальності мальдигестії
лактози при ожирінні в дітей з різними генотипами гена лактази, що
досліджувалась за допомогою водневого дихального тесту з навантаженням
лактозою склала при генотипі С/С 13910 - 65,9 %, при генотипі С/Т 13910 - 39,4 %,
при генотипі Т/Т 13910 - мальдигестерів лактози не відмічалось. Аналіз медіанних
показників водневого дихального тесту з навантаженням лактозою при оцінці
ефективності трьох підходів до лікування, продемонстрував покращення дигестії
лактози при використанні препарату екзогенної лактази (до лікування - 40 pmm та
після лікування – 10 pmm відповідно; зміни медіан з 95 % ДІ: -29 (-59 – -16)) та
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низьколактозної дієти (до лікування – 40 pmm та після лікування - 17 pmm
відповідно; зміни медіан з 95 % ДІ: -18,0 (-36,0 – 1,0)) та погіршення показників
ВДТНЛ при використанні стандартної терапії (до лікування – 11 pmm та після
лікування – 16 pmm відповідно; зміни медіан з 95 % ДІ: 3,0 (-12,0 – 7,0)).
Виявлено, що 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)).
Використання лише стандартної терапії у дітей з генотипом С/С 13910, без
мальдигестії лактози привело до суттєвого зниження медіанного значення експресії
мРНК Gal-9 (до лікування - 1081,94 та після лікування - 392,58 УО ∆mRNA Gal9/mRNA actin відповідно; зміни медіан з 95 % ДІ: -404,6 (-454,34 – -330,97) та
наблизило до значення рівня експресії мРНК Gal-9 у здорових дітей (313,34±19,7
УО ∆mRNA Gal-9/mRNA actin).
Науково обгрунтовані результати однофакторного дисперсійного аналізу
(ANOVA), які 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 в залежності 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).
Вперше проведена оцінка особистісно-емоційного психологічного стану та
якості життя у підлітків залежно від нутритивного статусу, зумовленого
генотипами гена лактази, виявила високий рівень особистісної тривожності та
середній рівень реактивної тривожності у дітей з генотипом С/С 13910, в
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порівнянні з підлітками з генотипами С/Т та Т/Т 13910, у яких рівень особистісної
тривожності реєструвався на середньому, а реактивної – на низькому рівні.
Основні положення дисертації докладались та обговорювались на науковопрактичних конференціях з міжнародною участю: «Актуальні питання дитячої
гастроентерології» (м. Київ, 2015 р.); «Нові медичні технології в педіатрії та
сімейній медицині» (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.
За матеріалами дисертації опубліковано 18 наукових праць, із них 10 статей
– за матеріалами власних досліджень (з них - 2 одноосібно), затверджених ДАК
України та включених до міжнародних науково-метричних баз, 3 тез доповідей у
матеріалах наукових конгресів і конференцій, в тому числі з міжнародною участю.
Видано 1 інформаційний лист про нововведення в системі охорони здоров’я №2162017 Діагностичний алгоритм і особливості спостереження за дітьми раннього віку
з гастроінтестинальними розладами / Т.О. Крючко, О.Є. Абатуров, І.М. Несіна,
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О.Я. Ткаченко, А.О. Нікуліна /Установи-розробники: ВДНЗУ «Українська медична
стоматологічна академія», ДЗ «Дніпропетровська медична академія». Поданий до
Укрмедпатентінформ МОЗ України. Підстава: рішення ЕПК «Педіатрія». Протокол
№2 від 05.05. 2017 р.
Ключові слова: ожиріння, діти, генотипи гена лактази, галектин 9,
психотипи особистості, низьколактозна дієта, екзогенна 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 (222 - Medicine) – State Institution
“Dnipropetrovsk Medical Academy of the Ministry of Health of Ukraine”, Dnipro, 2018.
The dissertation is submitted to the Specialized Academic Council D 26.003.04 of
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
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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 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 Gal- 9/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 %).
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The innovative computer soft-ware "Low - lactose diet" for calculating a lowlactose 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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клінічне

обстеження

хворих,

оцінка

даних

анкетування

за

опитувальником SF36, статистична обробка отриманих даних, формулювання
висновків).
12. Дієтотерапія при ожирінні у дітей, асоційованому з лактазною недостатністю
дорослого типу / O.Є. Абатуров, А.О. Нікуліна, Д.В. Логвінов [та ін.] // Здоровье
ребенка. 2017. № 12 (6). С. 657-662; doi: 10.22141/2224-0551.12.6.2017.112833.
(Дисертантом здійснено набір груп пацієнтів, прийнято безпосередня участь в
створенні комп’ютерної програми «Low-lactose diet», проаналізовано клінікоанамнестичні дані, статистично опрацьовано результати, обґрунтовано
висновки).
13. Нікуліна А.О. Клінічне значення поліморфізмів гена лактази при ожирінні у
дітей / А.О. Нікуліна, О.Л. Кривуша // Международный журнал педиатрии,
акушерства и гинекологии. 2017. № 11(3). С. 47. (Дисертантом здійснено набір
груп

пацієнтів,

проаналізовано

клініко-анамнестичні

опрацьовано результати, обґрунтовано висновки).

дані,

статистично
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14. Нікуліна А.О. Низьколактозна дієта при ожирінні в дітей, асоційованому з
лактазною недостатністю / А.О. Нікуліна, П.О. Колбасін// Медична наука в
практику охорони здоров’я: матеріали Всеукраїнської науково-практичної
конференції молодих учених. Полтава. 2017. С. 33-34. (Дисертантом здійснено
набір груп пацієнтів, проаналізовано клініко-анамнестичні дані, статистично
опрацьовано результати, обґрунтовано висновки).
15. Нікуліна А.О. Особливості ендокринного статусу в дітей з ожирінням та
поліморфізмами гена лактази / А.О. Нікуліна // Здоровье ребенка. 2017. № 12(7). С.
883-889. doi: 10.22141/2224-0551.12.8.2017.119243. (Дисертантом особисто
проведено

аналіз

сучасних

літературних

джерел,

клініко-анамнестічне

обстеження, включаючи ендокринологічний статус, сформульовано групи
дослідження,

статистично

опрацьовані,

проаналізовані

та

узагальнені

результати).
16. Абатуров О.Є. Експресія мРНК галектину - 9 при ожирінні у дітей з
поліморфізмами гена лактази / О.Є. Абатуров, В.Є. Досенко, А.О. Нікуліна //
Здоровье ребенка. 2018; № 13(1). С.12-18. doi: 10.22141/2224-0551.13.1.2018.127060
(Дисертантом особисто проведено набір тематичних хворих, їх клінічне
обстеження, забір досліджуваного матеріалу, безпосередня участь в проведені
ПЛР в режимі реального часу з визначенням рівня експресії галектину 9,
формулювання висновків).
17. Абатуров А.Е. Анализ пищевого поведения при ожирении у детей с генотипами
гена лактазы / А.Е. Абатуров, А.А. Никулина, П.А. Колбасин // ADVANCES OF
SCIENCE: Proceedings of articles the international scientific conference. Czech
Republic, Karlovy Vary – Ukraine, Kyiv, 6 April 2018. С. 24-31. (Дисертантом
особисто проведено набір тематичних хворих, їх клініко-психологічне обстеження
за опитувальником DEBQ, сформульовано групи дослідження, статистично
опрацьовані, узагальнені результати).
18. Абатуров О.Є. Порушення дигестії лактози у формуванні ожиріння в дітей із
різними генотипами гена лактази та способи лікування / О.Є. Абатуров, Ю.М.
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джерел,
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обстеження,
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ВСТУП
Актуальність
Ожиріння розглядається Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ)
як глобальна епідемія ХХІ сторіччя [156, 140, 181]. 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 [247]. 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 [27,
28]. Патологічне ожиріння (шифр за МКХ-Х: Е66.8) не тільки погіршує якість
життя хворого, але й призводить до ранньої інвалідизації та передчасної
летальності [15, 91, 239].
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 [22]. Поширеність ЛН серед дитячого населення України на
теперішній час складає 5,8 % [16, 30]. 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 [28].
Збереження здатності до синтезу ферменту лактази на досить високому рівні
протягом усього 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
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дорослого типу, С/Т та Т/Т 13910, що супроводжуються лактазною персистенцією
(ЛП) [145, 203, 235].
В осіб з генотипом С/С 13910 помічене детерміноване матураційне зниження
продукції ферменту лактази [149]. При недостатній кількості ферменту лактази
надлишок лактози інгібірує основний ліганд фагоцитарного рецептора клітинного
апоптозу Т-клітинного імуноглобуліну і домену 3 муцина (Tim-3) галектин 9 (Gal9) [38, 78, 122, 145, 172]. 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.
Напрямком нашого дослідження саме тому є вивчення молекулярногенетичних 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, темами
Робота виконувалась відповідно до комплексної науково-дослідної роботи
кафедри педіатрії 1 та медичної генетики Державного закладу «Дніпропетровська
медична академія МОЗ України» за темою: «Розробка нових підходів до лікування
і профілактики захворювань респіраторного і травного шляхів у дітей» (державний
реєстраційний № 0115U000619). Шифр теми ІН.18.14. Здобувачем здійснено аналіз
вітчизняної та зарубіжної літератури за темою роботи, проведено інформаційнопатентний пошук та аналіз наукової літератури з проблеми, що вивчалась,
проведено обстеження й формування груп дітей з ожирінням та генотипами гена
лактази, виконано його систематизацію та аналіз. Тема дисертації затверджена на
Координаційній раді ДЗ «ДМА МОЗ України», протокол № 2 від 16.02.2016 року.
Метою дослідження є зменшити ризик формування інсулінорезистентності
при ожирінні у дітей з поліморфізмами гена лактази за рахунок підвищення
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ефективності лікування ожиріння на основі вивчення факторів, що ініціюють
хронічний запальний процес.
Для досягнення мети дослідження сформульовано наступні задачі:
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 у дітей.
Предмет дослідження: генотипи LCT; галектин 9; психологічні особливості
підлітків; низьколактозна дієта; екзогенна лактаза.
Методи дослідження.
1). Клініко-анамнестичні та загально-клінічні: оцінка особливостей
анамнезу, аналіз харчового щоденника; загальний огляд з антропометрією та
визначенням індексу маси тіла (ІМТ), жирової маси тіла, окружності талії (ОТ),
окружності стегон (ОС), розрахунком співвідношення ОТ/ОС та індексу
вісцерального жиру (ІВЖ) за формулою, запропонованою M.C. Amato [92]; оцінка
пропорцій тіла, статевого розвитку за Tanner; біохімічний аналіз крові з
визначенням глікемії під час орального глюкозо-толерантного тесту (ОГТТ),
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аланінамінотрансферази (АлАТ), аспартатамінотрансферази (АсАТ), лужної
фосфатази (ЛФ), γ-глутарилтранспептидази (ГГТП), загального білку, загального
білірубіну, С-реактивного протеїну.
2). Імунобіохімічні: розрахунок індексу НОМА-IR (Homeostasis Model Assesment)
за допомогою имунохімічного методу тестування з електрохемілюмінесцентною
детекцією (ECLIA); визначення глікованого гемоглобіну (HbA1С) за допомогою
імунотурбидиметричного

методу;

дослідження

ліпопротеїдів

(загального

холестерину (ЗХС), тригліцеридів (ТГ), ліпопротеїдів високої щільності (ЛПВЩ) у
крові ферментативно-колориметричним методом, а показники ліпопротеїдів
низької щільності (ЛПНЩ), ліпопротеїдів дуже низької щільності (ЛПДНЩ) та
індекс атерогенності (ІА) визначали непрямим розрахунковим методом за
стандартною

методикою

Фрідевальда

використанням

імуноферментного

тиреотропного

гормону

(ТТГ),

[94];

аналізу
вільного

(з

гормональні

дослідження

визначенням

тироксину

(вТ4),

лептину
антитіл

з

(Л),
до

тиреопероксидази тиреоцитів (АТПО), фолікулостимулюючого гормону (ФСГ),
лютеїнізуючого гормону (ЛГ), вільного тестостерону (вТ), вільного естрадіолу
(вЕ), пролактину (ПРЛ), кортизолу (К), дегідроепіандростерону сульфату (ДГЕАСС), С-пептиду.
3). Медико-генетичні: дослідження генотипів LCT в периферійній крові методом
полімеразної ланцюгової реакції в реальному часі (ПЛР-РЧ); визначення експресії
мРНК Gal-9 в мазку букального епітелія з використанням зворотної транскрипції
та наступної ПЛР у реальному часі.
4). Інструментальні: ВДТНЛ з визначенням концентрації водню в видихуваному
повітрі; ультразвукове дослідження внутрішніх органів; біоімпедансометрія з
визначенням ЖМТ.
5). Психологічні: тест Спілбергера – Ханіна; оцінкa якості життя за
опитувальником MOS-SF-36; оцінка харчової поведінки за опитувальником DEBQ.
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6). Статистичні: з використанням параметричних, непараметричних методів,
логістичного

регресійного

та

кореляційного

аналізу,

однофакторного

дисперсійного аналізу (ANOVA), послідовного аналізу Вальда, ROC – аналізу.
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 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.
Наукова новизна підтверджена Інформаційним листом про нововведення в
системі охорони здоров’я №216-2017 Діагностичний алгоритм і особливості
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спостереження за дітьми раннього віку з гастроінтестинальними розладами / Т.О.
Крючко, О.Є. Абатуров, І.М. Несіна, О.Я. Ткаченко, А.О. Нікуліна /Установирозробники: ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія», ДЗ
«Дніпропетровська медична академія». Поданий до Укрмедпатентінформ МОЗ
України. Підстава: рішення ЕПК «Педіатрія». Протокол №2 від 05.05. 2017 р.
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. 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 організував 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-
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lactose diet» для розрахунку низьколактозної дієти. Автором забезпечено
впровадження розробок наукових досліджень у клінічну практику. Здобувачем
самостійно написано 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 дослідження
Основні положення дисертації доповідались та обговорювались на науковопрактичних 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, з них - 2 одноосібно, в журналах затверджених
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ДАК України та включених до міжнародних науково-метричних баз, 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
вступу, аналітичного огляду літератури, розділу, у якому викладені 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). Бібліографічний опис джерел літератури розміщений на 33 сторінках.
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РОЗДІЛ 1
ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ. СУЧАСНІ УЯВЛЕННЯ ПРО КЛІНІКО –
ПАТОГЕНЕТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОЖИРІННЯ В ДІТЕЙ,
АСОЦІЙОВАНОГО З ЛАКТАЗНОЮ НЕДОСТАТНІСТЮ
1.1. Поширеність та сучасний погляд на патогенез ожиріння в дітей
Ожиріння - це дисбаланс імуноцитокінової та нейроендокринної регуляції
енергетичного обміну з надлишковим накопиченням жирової тканини в організмі,
пов'язаний з персистенцією хронічної прозапальної імунної відповіді.
Ожиріння, формуючись в дитячому віці, займає провідне місце в структурі
неінфекційних захворювань серед дорослого населення в Європейському регіоні,
що зумовлюють 86 % передчасної летальності від асоційованих серцево-судинних
захворювань, раку, цукрового діабету 2 типу [140, 156, 181]. Ініціатива ВООЗ з
епіднагляду за ожирінням в Європі (COSI) показала, що в середньому кожна третя
дитина в віці 6-9 років страждає від надлишкової ваги або ожиріння, з
розповсюдженістю серед хлопчиків - 20,4 % та серед дівчаток - 19,4 %.
Поширеність ожиріння у дітей, в 2017 році, в Україні склала 13,35 на 1000 дитячого
населення (101 657 осіб), що значно нижче, ніж в більшості країн Європи [27].
Найвищі рівні поширеності ожиріння та надлишкової ваги серед підлітків 15 років
в світі притаманні США (31 %), Австралії (27 %), Канаді (24,5 %), Греції (21,5 %)
[159, 170].
Ожиріння «обходиться» людству дорожче, ніж куріння, збройні конфлікти,
алкоголізм або забруднення навколишнього середовища. Так, за даними McKinsey
Global Institute, на вирішення проблем, асоційованих з ожирінням в світі щорічно
витрачається близько 1,3 трлн. доларів США, або 2,8 % від сумарного валового
внутрішнього продукта всіх країн світу [180].
Зі зростанням ожиріння відмічається збільшення поширеності супутніх
захворювань:

ЦД

2

типу,

дисліпопротеїдемії,

артеріальної

гіпертензії,

25

неалкогольної жирової хвороби печінки, раннього субклінічного атеросклерозу,
апное вві сні, протеїнурії та фокального сегментарного гломерулосклерозу,
синдрому полікістозних яєчників та гіперандрогенії у дівчат, епіфізеолізу голівки
стегнової кістки, депресивних станів [15, 32, 60, 67, 121, 171, 186, 190, 208, 235].
Дитяче ожиріння асоціюється з більш високою ймовірністю ожиріння та
інвалідності в дорослому житті [176, 239]. Смертність серед хворих з
екстремальним ожирінням у віці 25-30 років в 12 разів вища, ніж серед їх однолітків
з нормальною вагою [91].
Ожиріння - це поліетиологічне захворювання, в формуванні якого грають
роль як генетичні, так і еволюційні та середовищні фактори. Ожиріння відображає
енергетичний дисбаланс, в якому генетично схильні особи є більш уразливими до
факторів, що сприяють розвитку надлишкової маси тіла. Рідкісні хромосомні
аномалії та/або генетичні мутації з високою пенентрантністю реєструються лише у
7 % хворих з екстремальним педіатричним ожирінням та у 1 % хворих ожиріння
виступає компонентом поліендокринних синдромальних порушень [100]. В
широкомасштабному геном-асоційованому дослідженні (GWAS) доведено, що
більшість хворих з ожирінням мають полігенне успадкування, асоційоване з понад
250 локусами генів, відповідальних за 40-75 % детермінуючого впливу на ризик
формування ожиріння у нащадків [187].
З еволюційної точки зору, більшість дослідників пояснюють пандемічну
розповсюдженість

ожиріння

невідповідністю

між

набутими

в

процесі

еволюційного відбору генетичними програмами та сучасними урбанізуючими
змінами навколишнього середовища. Згідно з концепцією «економного генотипу»,
що вперше була висказана J. Neel в 1962 році [194, 245], генетично детерміновані
здатності, що дають переваги при збірно-мисливському типі існування індивідуума
набувають руйнівної значущості для нього в умовах харчового достатку. Розвиток
людського потенціалу в урбанізованому суспільстві пояснює 75 % кореляції
відносин

між

рівнями

соціально-економічного

розвитку

розповсюдженістю ожиріння (r=-0,87, р=0,0003) [83, 134, 137].

в

країні

та
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Предикторами ожиріння виступають також і середовищні фактори:
порушення внутрішньоутробного розвитку плода, мала вага при народженні,
штучне вигодовування на першому році життя, гіподинамія, хронічне переїдання,
інфекційні захворювання [178]. Доведено, що одним із найбільш значимих
факторів прогнозування ожиріння, порушенння толерантності до глюкози, ЦД 2
типу, кардіовскулярних захворювань є мала вага по відношенню до гестаційного
віку при народженні дитини (менше ніж 2700 г). Встановлено, що мала вага при
народженні дитини є фенотипом одного й того ж резистентного до інсуліну
генотипу [108, 117].
Дизрегуляція

секреції

орексигенних

та

анорексигенних

медіаторів

гіпоталамусу, під дією зазначених факторів викликає нейроендокринні порушення.
До

орексигенних,

стимулюючих

відчуття

голоду

медіаторів,

відносять:

нейропептид Y, агуті-подібний пептид (аgouti-like peptide, AgRP), галанін,
ендогенні опіоїдні пептиди, α-меланінстимулюючий гормон, амінокислоти
(глутамат, γ-аміномасляна кислота), гіпокретін/орексин. До анорексигенних
факторів, що пригнічують відчуття голоду належать: проопіомеланокортин
(proopiomelanocortin, POMC), кокаїн-амфетамін, регулюючий транскрипт (cocaineamphetamine-regulated transcript, CART), нейротензін, глюкагоноподібний пептид1.
Окрім гіпоталамусу до складу системи, що регулює харчову поведінку та
підтримує енергетичний баланс причетна аферентна система, що включає лептин,
інсулін, грелін, серотонін, дофамін; еферентна система; шлунково-кишковий тракт
і печінка [242].
Встановлені два шляхи регуляції прийому їжі – гомеостатичний та
гедонічний [110]. Інсулін і лептин пригнічують активність нейронів, які
продукують нейропептид Y і AgRP, а також стимулюють проопімеланокортин,
CART, сприяючи гомеостатичному балансу глікемії, ліпідемії. В дослідженні на
мишах доведено, що рівень мРНК гена та пептида лептина різко зменшується при
зупинці грудного вигодовування [52]. Гіперлептинемія та гіперінсулінемія
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відмічається в дітей з постійним перегодовуванням, народжених від матерів,
хворих на ожиріння та формує відповідну резистентність. Лептин вважається
фактором зростання, тому що in vitro він стимулює проліферацію різних типів
клітин,

підвищує

рівень

енергетичних

запасів

у

вигляді

патологічних

жировідкладень. Унаслідок поступового виникнення лептинорезистентності,
порушується регуляція апетиту, гальмується дія інсіліну в печінці, інгібірується
транспорт глюкози в адипоцитах [48, 150]. Хронічна гіперінсулінемія, що первинно
носить компенсаторний, для підтримки еуглікемії характер, призводить до
активації ліполізу в вісцеральній жировій тканині з синтезом вільних жирних
кислот (ВЖК), що є важливим метаболічним фактором ризику дисліпопротеїдемії
та прогресування лептинорезистентності. Інсулінорезистентність підсилює каскад
реакцій імуноцитокінового та нейроендокринного дисбалансу, особливо виразний
в період статевого дозрівання та характеризується, за даними літератури,
розвитком гіперандрогенії у дівчат надниркового генезу за рахунок підвищення
дегідроепіандростерону - сульфату та гіпогонадизму у хлопців [131, 195].
Стрес-індукований викид дофаміну сприяє, згідно з гедонічною теоріїю
Барта Хобеля, «розвитку звикання або пристрасті». Вживання швидких вуглеводів
призводить до підвищення експресії гена мю-опіоїдних рецепторів в прилеглому
ядрі лімбічної системи переднього мозку, яке можна назвати «центром
задоволення». Активність експресії гена мю-опіоїдних рецепторів корелює з силою
гедонічного почуття, є мотивуючим фактором підвищення апетиту та формування
компульсивного переїдання [58, 118]. В ініціації механізмів гедонічної гіперфагії,
визначальну роль відіграють: доступність смачної висококалорійної їжі, стрес
після обмежувальної дієти та зменшення кількості прийомів їжі, особливо
уникнення сніданку. Постійний вплив стресових факторів в урбанізованому
суспільстві, що оточують дитину та змінюють гомеостаз внутрішнього
середовища, активують гіпоталамо-гіпофізарно-надниркову вісь і симпатичну
нервову систему. Дослідження з вивчення поведінкових та нейробіологічних
механізмів пов'язують хронічний стрес з педіатричним ожирінням в двовекторному
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вимірі. Діти з хронічним стресом характеризуються низькою прихильністю до
здорового способу життя і порушенням харчової поведінки за екстернальним,
емоційногенним чи обмежувальним типом [50]. В свою чергу, зміни в секреції
стресових гормонів сприяють ожирінню і ускладненням, пов'язаним з ним.
Ожиріння посилює соціальний стрес, низьку самооцінку і тривожність, тим самим
сприяючи виникненню замкненого кола між психологічним дискомфортом і
накопиченням зайвої ваги, збільшує несприятливі наслідки для фізичного та
психосоціального здоров’я, зумовлюючи негативну якість життя [183].
Не зважаючи на досягнуті успіхи в ендокринології та молекулярній генетиці,
проблема дитячого ожиріння залишається досить актуальною та потребує
подальшого пошуку впливу на ключові фактори метаболічного ризику. Зокрема, не
відображено

роль

порушення

дигестії

лактози

у

формуванні

інсулінорезистентності, асоційованої з ожирінням у дітей.
1.2. Клінічне значення надлишку лактози в дієті сучасної людини та
поліморфізми гена лактази
Лактоза (4-О-β-D-галактопіранозіл-D-глюкоза), або молочний цукор –
основний вуглевод молока та головне джерело енергії для дітей перших місяців
життя, яке забезпечує близько 40-45 % добової енергетичної потреби організму
дитини. Лактоза - β-галактозид, молекула якого гідролізується на два моносахарида
- D-глюкозу і D-галактозу, що вільно всмоктуються в тонкому кишечнику під дією
єдиного ферменту в організмі ссавців - лактази [109, 149]. З огляду на те, що
розвиток цивілізації сприяв поширенню лактотрофної дієти з першого року на всі
періоди життя, не дивна поява надлишкового навантаження лактози у цивілізованої
людини. Первинно для людини було притаманне генетично детерміноване
зниження лактазної активності, яке розпочинається, як правило, після першого
року життя та спостерігається з п'ятирічного віку у 75 % осіб і характеризується
проявами мальдигестії лактози. Рівень і швидкість зниження продукції лактази
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залежить від етнічної приналежності людини. Наприклад, у китайців і японців
зниження активності лактази відбувається на 2-3 році життя, а у населення півночі
Європи мінімальний рівень продукції лактази досягається в 18-20 років [129, 149].
Мальдигестія лактози сприяє імуноцитокіновому дисбалансу та персистенції
хронічної прозапальної імунної відповіді [84, 148].
Надлишок лактози в дієті сучасної людини
Щорічне світове виробництво лактози складає, приблизно, 300000000 кг.
Україна займає перше місце в світі по середньорічному рівню споживання
лактозовмісних продуктів. Масштаби середньорічного споживання натурального
молока і лактози в світі на 1 людину при середньому прожитковому мінімумі
представлені в табл. 1.1.
Таблиця 1.1
Середньорічний рівень споживання натурального молока і лактози на
1 людину (кг/рік) при середньому прожитковому мінімумі в світі [88, 95].
Країна

2012

2013

2014

2015

Молоко,

Лактоза

Молоко,

Лактоза

Молоко,

Лактоза

Молоко,

Лактоза

кг/рік

кг/рік

кг/рік

кг/рік

кг/рік

кг/рік

кг/рік

кг/рік

Україна

122,73

5,52

117,51

5,28

123,23

5,54

123,12

5,54

Білорусь

115,79

5,21

106,98

4,81

109,69

4,93

115,55

5,2

Австралія

108,94

4,9

106,84

4,8

110,03

4,95

112,86

5

Нова

95,29

4,3

100,09

4,5

108,77

4,9

108,14

4,86

Канада

87,26

3,9

84,76

3,81

82,93

3,73

82,10

3,7

Європейський
Союз
Росія

66,45

2,9

66,31

2,98

66,70

3

66,45

2,9

76,83

3,45

71,06

3,19

69,20

3,1

65,52

2,94

Аргенти-

51,91

2,34

49,82

2,24

48,90

2,2

49,20

2,21

43,10

1,93

45,10

2

47,81

2,15

48,61

2,18

Зеландія

на
Бразилія

30

Індія

42,05

1,89

43,45

1,9

44,97

2

46,59

2

Мексика

34,49

1,55

34,01

1,54

33,85

1,53

33,74

1,52

Японія

31,79

1,43

31,26

1,4

30,80

1,38

30,91

1,39

Тайвань

14,61

0,66

15,26

0,68

15,44

0,69

15,92

0,71

Китай

9,60

0,43

10,13

0,45

10,63

0,47

10,61

0,48

Філіппіни

0,54

0,02

0,59

0,03

0,62

0,03

0,57

0,025

Крім молочних продуктів, лактоза може міститися в продуктах, в так званому
«прихованому вигляді», - в шоколадних і карамельних цукерках, мармеладі,
джемах, морозиві, згущеному молоці, жувальній гумці, маргарині, м'ясних
виробах, сумішах для випічки млинців і печива, соусах, супах, сухих сніданках,
чіпсах, сухому картопляному пюре, тортах і тістечках, хлібобулочних виробах,
протеїнових сумішах для спортсменів. Лактоза входить до складу багатьох
лікарських препаратів в якості допоміжного компонента, а також біологічно
активних добавок [54, 72].
Дослідження, проведені в НДІ гігієни та медичної екології АМН України, в
2012 році продемонстрували середньорічний рівень споживання лактози в різних
регіонах України в залежності від віку [7]. Даний показник в Центрально-східному
регіоні склав 12,37 кг у віці 1-3 років; від 4 до 6 років - 12,55 кг. Найвищий рівень
споживання лактози відзначався у віці 7-10 років - 15,88 кг, з подальшим
зниженням у віці 11-13 років до 12,55 кг і новим підйомом у віці 14-17 років до 14,7
кг. У віковому діапазоні 18-59 років середньорічне споживання лактози
зменшилось до 8,5 кг, а у віці старше 60 років склало 7,8 кг і корелювало з
природним матураційним зниженням синтезу ферменту лактази, рис. 1.1.
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Рис. 1.1. Динаміка активності ферменту лактази і середньорічний рівень
споживання лактози на 1 людину в залежності від початкового неонатального
рівня, прийнятого за 100 %, в Центрально-Східному регіоні України.
Максимальний рівень споживання лактози в препубертатному періоді
співпав з початком формування інсулінорезистентності, внаслідок активації
контрінсулярних гормонів [207].
Значення надлишку лактози в дієті та розвитку ожиріння
Нерозщеплена в тонкому кишечнику лактоза, в надлишку надходить в
товстий кишечник, де під дією β-галактозидази молочнокислих бактерій
перетворюється в коротколанцюгові вільні жирні кислоти. ВЖК, що представлені
ацетатом (60 %), бутиратом (15-20 %), пропіонатом (20-25 %) накопичуються в
кишковому люмені та можуть легко абсорбуватись шляхом дифузії, зв'язуватись з
рецептором, асоційованим з G-білком (Gpr41/42), що регулює секрецію пептиду
YY (PYY). PYY уповільнює рухливість гастроінтестинального тракту, підсилює
поглинання ВЖК та послаблює відчуття насичення. Ацетат, як субстрат для
синтезу холестерину, сприяє розвитку ожиріння. Бутират грає важливу роль в
ініціації продукції прозапальних цитокінів [70]. З огляду на те, що ВЖК
забезпечують більше 10 % енергетичної потреби організму, збільшення тривалості
їх всмоктування призводить до посилення адіпогенезу, підвищення рівня продукції
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лептину і зниження ліполізу, і, з часом, до ожиріння [85,104]. Окрім того, доведено,
що ВЖК можуть впливати на нейронну комунікацію ЦНС [166].
В свою чергу, токсичні метаболіти (етанол, ацетон, бутан- 2,3-діол, кислоти
та альдегіди, а саме метилгліоксаль, ацетальдегід, білкові токсини), що
утворюються при гіполактазії, змінюють клітинний метаболізм. Дані токсини
стимулюють Ca2+-залежні сигнальні канали у бактерій (наприклад, метилгліоксаль
на 5 годин блокує зростання бактерій), викликають дисбаланс мікрофлори, яка
конкурує за субстрати, і порушують передачу інформації в системі бактеріальна
клітина-господар. Лактоза також може надавати токсичну дію при всмоктуванні в
неферментованому вигляді [165].
Модуляція мікробіоти кишечника під дією надлишку лактози при ожирінні,
впливає як на імунологічні, так і на метаболічні функції господаря, пов'язані з
ранніми фізіопатологічними змінами, переважно в клубовій кишці, такими як
персистуюче низькодозне запалення, зниження експресії антимікробних пептидів,
порушення продукції слизу і товщини слизового шару. Кишкова мікрофлора дещо
відрізняється за складом при нормальному та підвищеному ІМТ [113]. Все це
посилює мальдигестію полі-, дисахарідів, включаючи лактозу та порушення
мальабсорбції моносахаридів ентероцитами; зменшує секрецію FIAF-фактору
(fasting-induced adipose factor, індукованого адипоцитарного фактору), інгібірує
ліпопротеїнову ліпазу в адипоцитах. Дезактивація ліпопротеїнової ліпази
супроводжується пригніченням ліпогенезу, стимуляцією ліполізу. Характерне для
ожиріння переважання грамнегативних мікроорганізмів в кишковому люмені,
мембрани яких містять ліпополісахариди та можуть виступати в ролі ендотоксину.
Згодом, активуються основні прозапальні шляхи імунної відповіді (наприклад,
Тoll-4 рецептори), стимулюючи секрецію прозапальних цитокінів (TNF-α, IL-1β,
IL-6 та ін.) в тонкому кишечнику [127]. В той же час, встановлено, що у осіб з
генетично

підтвердженим

зниженням

лактазної

активності

відмічається

підвищення кількості бактерій Bifidobacterium longum в стулі, що певний період
може протектувати ініціацію прозапального процесу в кишечнику та сприяти
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дигестії лактози [116]. Але пролонгований в часі, цей стан викликає виснаження
компенсаторних механізмів, порушення бар'єру слизового шару і збільшує
епітеліальну
середовище,

проникність
яке

тонкого

полегшує

кишечника,

проходження

створюючи
бактеріальних

таким

чином

компонентів

(ліпополісахаридів), вторинних жовчних кислот в кровообіг і периферичні
тканини, що в результаті сприяє розвитку системного запалення, ожиріння,
інсулінорезистентності та порушення толерантності до глюкози, гіперглікемії
[138].
Молекулярно-генетичним підгрунтям даних змін виступає активація
надлишком лактози прозапальної імунної відповіді, у осіб з ожирінням без
поліморфізмів гена лактази.
Поліморфізми гена лактази
Ген LCT (MIM 603202NG_008104) розташований на довгому плечі
хромосоми 2 (2q21.3). Розмір гена становить близько 50 kb. Ген LCT включає 17
екзонів і кодує послідовність молекули лактази з 1927 амінокислотних залишків
[160].
Рівень транскрипції гена LCT контролюється розташованим поруч cisрегуляторним елементом MCM6 (minichromosome maintenance complex component
6) [226]. Існує два основних варіанта поліморфізму енхансера MCM6, які повністю
асоціюються з біохімічно верифікованною лактазною персистенцією (ЛП) [107].
Один з них являє собою заміну цитозину (С) на тимін (Т) в положенні - 13910,
приблизно, за 14 kb від локусу LCT, що сприяє збереженню продукції лактази
протягом життя. Другий поліморфізм картованний на 8 kb ближче до теломірної
ділянки хромосоми - в положенні -22018; характеризується заміною гуаніну (G) на
аденін (A) і, в меншій мірі, асоційований з лактозною толерантністю. Доведено, що
серед європейців частіше зустрічається SNP С/Т 13910 гена LCT, а в північних
регіонах Індії LCT-G/A-22018 ДНК хромосоми 2q21 [124].
Таким чином, гомозиготні носії варіанту С/С або G/G не здатні до засвоєння
лактози (рівень синтезу мРНК гена LCT знижений від 2 до 10 %) і
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характеризуються наявністю первинної ЛН дорослого типу, пов’язаної зі
зниженням активності лактази на непошкоджених ентероцитах, в результаті
природного матураційного пригнічення експресії гена LCT. Гомозиготний стан С/С
13910 реєструється, більш ніж у 32 % кавказців, 99 % східних азіатів, 74 %
південних азіатів та 59 % індивідуумів інших або змішаних етнічних груп [39]. У
той же час, гомозиготні носії варіанту Т/Т 13910 або А/А 22018 володіють ЛП
протягом усього життя і можливістю вживати молочні продукти без ризику
розвитку клінічної симптоматики лактозної непереносимості. Гетерозиготні носії
варіантів C/T 13910 або G/A 22018 характеризуються помірним збереженням
продукції лактази, рис. 1.2.

Рис. 1.2. LCT-асоційовані (C/T 13910) фенотипи лактазної дигестії
Примітка: враховуючи, що алель Т є домінантною, серед дорослих людей
виділяють два основних LCT-асоційованих (C/T 13910) фенотипи лактазної дигестії
- фенотип лактазної недостатності й фенотип лактазної персистенції.
У деяких індивідуумів при відсутності ЛП відмічається здатність до абсорбції
лактозовмісних продуктів [49, 80, 144]. Це, можливо, пов’язане з існуванням й
інших варіантів SNP, що здатні впливати на регуляцію транскрипційного фактора
та/чи трансфекцію гена лактази, наприклад, на сучасному етапі в європейській
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популяції ідентифіковані й інші SNP LCT, асоційовані з формуванням ЛП - 13907
C>G, 13915 T>C, 13779 G>C, 14010 G> C, 14011 C>T, 14028 T>C [153].
1.3. Лактазна недостатність та роль галектину 9 при ожирінні в дітей
Лактазна недостатність
Лактазна недостатність - вроджений чи набутий дефіцит (гіполактазія) або
повна відсутність (алактазія) лактази. Фермент лактаза (лактаза-флорізін гідролаза,
LCT, LPH, Е.С.3.2.1.108) експресується диференційованими ентероцитами тонкого
кишечника і утримується глікокаликсом в апікальній частині ворсин миготливого
епітелію. Максимальний рівень експресії LCT відмічається в дванадцятипалій
(121,7 RPKM (reads per kilobase per million, кілобаз на мільйон вимірювань, що
читаються під час РНК-секвенування) і порожній кишці (73,8 RPKM) та забезпечує
гідроліз дисахариду лактози до двох моносахаридів – глюкози та галактози, за
допомогою двох активних каталітичних центрів [42]. Один з них - β-D
галактозідгідролаза (Glu1749) відповідає за гідроліз лактози до глюкози і галактози,
інший

-

глікозил-N-ацилсфінгозінглюкогідролаза

(Glu1273)

-

за

гідроліз

аліфатичних глікозидів (флорезіна і флоретіла). Галактоза метаболізується в
печінці,

де

епімерізація

уридилдифосфату

(УДФ),

до

глюкози

відбувається

з

утворенням

при

УДФ-глюкози.

приєднанні
УДФ-глюкоза

до
є

безпосереднім попередником синтезу глікогену і не піддається зворотньому впливу
через пірофосфорілазу УДФ-глюкози (EC 2.7.7.9) перетворення до глюкозо-1фосфату in vivo [49, 69]. Внаслідок цього шляху, який, можливо, є одним з
еволюційних переваг галактози як молочного цукру, практично 100 % дієтичної
галактози, абсорбованої з шлунково-кишкового тракту, перетворюється в
печінковий глікоген. У той час, як при ЛН це стає неможливим.
Доведено, що одноразове вживання до 12 г лактози, еквівалентної 240 мл
молока, не викликає клінічних симптомів лактозної інтолерантності у дорослих
[114]. Перевищення лактозного навантаження в дієті над можливостями загальної
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каталітичної активності лактази проявляється порушеннями дигестії лактози
різного типу (табл.1.2).
Таблиця 1.2
Стани, асоційовані з порушенням дигестії лактози, та їх дефініції [95].
Стан
Лактазна персистенція (lactase
persistent)
або
лактозна
толерантність – ЛП/ЛТ
Лактазна не-персистенція або
лактазна недостатність дорослих
(lactase non persistent) - ЛНП
Лактазна недостатність (lactase
deficiency) - ЛН

Лактозна мальдигестія (lactose
maldigestion) - ЛМ
Лактозна інтолерантність або
непереносимість лактози (lactose
intolerance) - ЛІТ
Підвищена чутливість до лактози
(lactose sensitivity) - ПЧЛ

Дефініції
Здатність продукувати лактазу протягом
всього життя в кількості, яка гідролізує
чималі обсяги лактози (домінантна ознака)
Природне вікове зниження рівня продукції
лактази (менше ніж 10 мкг/г тканини), рівня
концентрації якої досить для гідролізу
невеликих обсягів лактози (біля 12 г на добу)
Первинне або вторинне зниження рівня
продукції лактази, в зв'язку з чим навіть
фізіологічні обсяги лактози (менше ніж 12 г
на добу) не можуть бути адекватно
гідролізовані
Дефіцит активності гідроліза лактози в
тонкому кишечнику
Порушення
лактозної
дигестії,
яка
супроводжується
клінічними
проявами
(метеоризмом та/або здуттям живота,
флатуленцією, осмотичною діареєю і,
можливо, блювотою)
Системні прояви, у вигляді депресії,
головного болю, втоми після прийому
лактозовмісних продуктів харчування

Частота первинного дефіциту лактази варіюється серед етнічних груп
(наприклад, в Азії від 80 % до 100 %, в Африці від 70 % до 95 %, в США від 15 %
до 80 %, в Європі в цілому від 15 % до 70 % [96, 130, 215].
Поширеність ЛН серед дитячої популяції в Україні складає 5,8 % [16, 17, 22].
Рівень поширеності фенотипових ознак гіполактазії серед дорослих українців –
42 % (ВШ 42; 95 % ДІ 39-45 %) співпадає з частотою зустрічальності генотипу С/С
13910 на рівні 35-40 % серед української популяції в цілому [26]. Найвищій рівень
дитячої захворюваності на ЛН реєструється з 10-16 років, що співпадає з
формуванням інсулінорезистентності пубертатного віку та критичним періодом
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ризику виникнення ожиріння та надлишкової ваги в дітей, які в цьому віковому
періоді мають найвищий рівень поширеності та складають за даними ВООЗ (2017)
серед українських підлітків 45,4 на 1000 дітей та 17,3 % в дитячій популяції в
цілому [28; 181].
Лактазна персистенція
Лактазна персистенція є винятковим привілеєм людини, яка успадковується
за аутосомно-домінантним типом [227]. Поширеність ЛП в світі сильно варіює від
5 % - в Східній Азії, до 100 % - серед північних європейців та ототожнюється з
надбанням неолітичної еволюції, що сталося приблизно 7,5 тисяч років тому. Більш
того, інтенсивність природного відбору, що пов’язана з формуванням ЛП, була
оцінена як найбільш сильна в геномі людини з коефіцієнтом відбору 0,04-0,05 [210].
Цікавим також є той факт, що зустрічальність ЛП в географічних регіонах
Європи має від’ємний зворотній зв'язок з розповсюдженістю ожиріння, тоді як ЛН
дорослого типу - позитивний, рис. 1.3.

Рис. 1.3. Асоціація рівнів поширеності ожиріння та надлишкової ваги (за
даними ВООЗ, 2016 року) з рівнем поширеності генотипу С/С 13910 в Європі.
П р и м і т к а . 1- рівень поширеності ожиріння та надлишкової ваги у дітей; 2 –
рівень поширеності генотипу С/С 13910 в європейській популяції [102, 111, 142,
143].
Так, максимальна частота зустрічальності лактазної персистенції, понад
90 %, виявляється серед населення північноєвропейських країн Скандинавії та
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Нідерландів, а мінімальна - серед населення південної Європи (Італії та Іспанії).
Найнижчий

рівень

розповсюдженості

надлишкової

ваги

та

ожиріння

в

Європейському регіоні реєструється в Норвегії та складає серед дітей 7-8 років
15 % (у хлопчиків -13,5 % та у дівчаток - 17,8 %), найвищий рівень виявляється в
Італії та складає 36 % (серед хлопчиків - 37,2 % та серед дівчаток - 34,7 %) [247].
Міжнародне дослідження дитячого ожиріння, способу життя і навколишнього
середовища (ISCOLE), що було проведене в 12 міських/приміських навчальних закладах, та
охоплювало всі населенні континенти і широкий діапазон країн за соціально-економічним
розвитком серед 7341 10-річних дітей також продемонструвало, що найнижчий рівень
розповсюдженості ожиріння відмічався в Фінляндії (5,4 %), де рівень ЛП складає майже
100 % та найвищий - в Китаї (23,8 %), де рівень ЛН сягає майже 100 % [134].
Характеристика галектину 9
Людський Gal-9, інакше описуваний як, пухлинний антиген НОМ-HD-21,
HUAT, LGALS9A, екалектин, білковий транспортер уратного каналу, О00182,
B4DWP7_HUMAN, F8W9W4_HUMAN,

J3KS82_HUMAN, J3QKK6_HUMAN

[167]. Ген LGALS9 локалізован на 17 хромосомі (17q11.2) та складається з 11
екзонів. Таксономічний ідентифікатор 9606 (NCBI). Молекула Gal-9 (молекулярна
маса 39 518 Да) побудована із 355 амінокислотних залишків та представлена двома
високо гомологічними доменами (N- і C-CRD), з'єднаними пептидним лінкером.
Факторами, що активують індуцибельну експресію гена LGALS9, є цитокіни,
асоційовані з Th1- відповіддю, особливо інтерферон γ (IFN-γ). Під впливом IFN-γ
рівень мРНК Gal-9 зростає в 22 рази [119, 251]. Найбільш високий рівень експресії
LGALS9 спостерігається в тканинах товстого кишечника, легенів, кісткового мозку,
лімфатичних вузлів, тимуса, печінки, нирок, ендокринних залоз, плаценти, шкіри,
гладких м'язів, жирової тканини [99].
Галектин 9 може зв'язуватися більш ніж з 9 рецепторами клітинної мембрани
(CD366, CD137, CD44 молекулами, PD-1 і деякими молекулами адгезії), a також
взаємодіяти з деякими внутрішньоклітинними молекулами [13, 34, 230, 250].
Галектин 9 - є специфічним лігандом для фагоцитарного рецептора клітинного
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апоптозу Tim-3 (Т-клітинний імуноглобулін і домен 3 муцина), регулятором
трaнспорту глюкози і уратів, ацидофільним гранулоцитарним хемоаттрактантом [105].
Tim-3-асоційована дія галектину 9
Рецептор Tim-3 (CD366) - представник сімейства трансмембранних протеїнів
1 типу, найважливіший фагоцитарний рецептор, який бере участь в елімінації
апоптичних клітин. Крім того, активація Tim-3 індукує макрофаги, пригнічує
опосередковані Т-клітинами ауто- і алоімунні відповіді, сприяючи розвитку
імунологічної толерантності, рис. 1.4 [87,197].

Рис. 1.4. Схематична будова рецептораTim-3 [231].
Встановлено, що галектин 9, взаємодіючи з рецептором Tim-3, проявляє
плейотропну імунну активність. Рецептор Tim-3 після зв'язування з Gal-9 індукує
апоптоз Тh1-клітин [126, 232]. У стані спокою інтрацелюлярний домен рецептора
Tim-3 пов'язаний з протеїном Bat3. Після взаємодії Tim-3 з Gal-9 протеїн Bat3
дисоціює від інтрадомена рецептора Tim-3 і активація внутрішньоклітинних
сигнальних шляхів призводить до модуляції виробництва IFN-γ і проліферації Тклітин (рис. 1.5).
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Рис. 1.5. Взаємодія галектина 9 і рецептораTim-3 [106].
Експресія Tim-3 є маркером активації макрофагів, моноцитів і натуральних
кілерів [236]. Позаклітинний солютабний Gal-9 проявляє цітокіноподібний і
проапоптичний ефект, пов'язаний з trans-асоціацією з Tim-3-експресуючими
клітинами [151]. При цьому відбувається фосфорилювання тирозинового залишку
(Y265) ендодомена Tim3-SH2 інтерлейкін-індукованої Т-клітинної кінази (ITKSH2). В подальшому, відзначено зниження фосфорилювання транскрипційного
фактора STAT1, який забезпечує синтез IL-12 - фактора дозрівання цитотоксичних
лімфоцитів. Одночасно активується фактор транскрипції STAT3, який індукує ген
IL-23,

що

призводить

до

проліферації

T-регуляторних

клітин

(Treg,

CD4+CD25+Foxp3+) і індукції апоптозу Th1- і Th17-клітин. Природні регуляторні Tклітини експресують поверхневий маркер CD25 і продукт транскрипції гена репрессора Foxp3 (forkhead бокс P3). CD4+CD25+Foxp3+ Treg-клітини мають
природну потужну іммуносупресуючу дію. Вони in vitro та in vivo можуть
пригнічувати активацію, проліферацію і ефекторні функції CD4+ і CD8+ Т-клітин,
натуральних кілерів (NK) і натуральних кілерних Т-клітин (NKT), В- і антигенпрезентуючих клітин (APC), завдяки таким механізмам:
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1) цитокіновій інгібіції ефекторних Т-клітин (Tc1, NKT, CD3+CD56+) в
результаті синтезу Treg-клітинами IL-10, IL-35, TGF-β (трансформуючого фактора
росту β);
2) запуску гранзім-А і гранзім-В перфорінзалежного цитолізу ефекторних Тклітин;
3) контрибуції метаболічно значимого IL-2;
4) цільовій супресивній дії на матурацію дендритних клітин [245].
Апоптоз Th1-клітин призводить до зниження вироблення цитокінів: IFN-γ, IL2, IL-3, IL-12, TNF-α, TNF-β, лімфотоксину, забезпечуючи протизапальний ефект.
Апоптоз Th17-клітин викликає, відповідно, зниження синтезу IL-6, IL-17А, IL-17F,
IL-21, IL-22, IL-23, TNF-β, обумовлюючи інгібірування аутоімунного процесу [87].
Таким чином, солютабний Gal-9 забезпечує системну супресивну дію.
Внутрішньоклітинний Gal-9, в результаті cis-взаємодії з Tim-3, при
синергічній стимуляції TLR, активно транслокується в клітинне ядро, потім
зв'язуючись з фактором транскрипції NF-IL6, індукує транскрипцію прозапальних
цитокінів IL-1α, Il-1β, і IFN-γ [145]. Внутрішньоклітинно розташований Gal-9
також інгібірує фосфорилювання STAT3, але не STAT1, що призводить до
збільшення транскрипції гена IL-12 і зниження транскрипції гена IL-23. Крім того,
внутрішньоклітинно розташований Gal-9 знижує рівень експресії Tim-3 на
клітиннії поверхні за допомогою двох механізмів: cis-асоціації/інтерналізації
STAT3-незалежного шляху і пригнічення T-bet (T-box expressed inT-cells) транскрипційного фактора Т- хелперів 1 типу [65].
Сигнальний шлях Gal-9/Tim-3 виконує дуальну роль: з одного боку викликає
апоптоз Tim-3-експресуючих ефекторних клітин, з іншого - стимулює (через 2-3
дні) вторинну проліферацію залишившихся Тh1-клітин (CD4+FoxP3-), секретуючих
CD25+, IFN-γ і IL-2. Таким чином, Gal-9/Tim-3 регулює імунну відповідь при
гострому і хронічному запаленні [152].
Дія галектину 9, не пов'язана з активацією рецептора Tim-3
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Проліферація Treg-клітин під дією Gal-9 може відбуватися без участі Tim-3
за допомогою класичної взаємодії з рецептором PD-1 [233]. Високі концентрації
(150 нМ) Gal-9 викликають апоптоз 95 % Т-клітин. При більш низьких дозах (15
нМ), Gal-9 активує і сильно збільшує кількість тих, що вижили Т-клітин Tim-3незалежним чином. На додаток до потенційних Th1- поляризаційних ефектів і
стимуляції диференціювання Treg, Gal-9 пригнічує IgE-опосередковані події [34,
212].
Дані про синтез, регулюючу роль Gal-9 при ожирінні, асоційованому з ЛН в
даний час вивчені недостатньо [37, 232].
Лактоза як інгібітор галектину 9, індуктор запалення та тригер
інсулінорезистентності
Лактоза є специфічним інгібітором галектину 9, зв'язуючись з Gal-9,
запобігає активації Тim-3 і виконує вирішальну роль індуктора імунних відповідей
за Th1- і Th17-м шляхами [63, 175].
Доведено, що нокаут гена або нейтралізація білка Gal-9, а також додавання
лактози призводить до посилення запальних реакцій в різних експериментальних
умовах, аналогічно ефектів, які були отримані у мишей з нокаутом гена LGALS9.
Найбільше генерування зрілих цитотоксичних Т-лімфоцитів (CD8+), при додаванні
лактози зазначалося в гострій фазі запального процесу [98]. В той час як
призначення екзогенного Gal-9 має зворотну дію, наприклад, захищає від розвитку
цукрового діабету у NOD-T1/2 трансгенних мишей [251].
Надлишок лактози сприяє зменшенню представництва Treg-клітин, які
мають імуносупресивну дію, підвищують чутливість тканин до інсуліну,
зменшують пошкодження нирок при цукровому діабеті. Так, показано, що в
фізіологічних умовах Treg-клітини (CD4+CD25+CD127-) in vitro сприяють
пригніченню секреції IFN-γ (3,9-8,8 нг/мл, N=20; P=0,003) Th1-клітинами і IL-17
(0,64-0,83 нг/мл, N=15; P=0,04) Th17-клітинами. У той час, як в присутності лактози
Тreg-клітини втрачають здатність гальмувати секрецію IFN-γ і IL-17 (16,4 проти
3,99 нг/мл, N=20, Р<0,0001 і 0,74 проти 0,64 нг/мл, N=15, Р=0,005, відповідно) [145].
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При ожирінні кількість цих клітин пропорційно зменшується в жировій
тканині, збільшується вміст Th1, макрофагів, які продукують відповідно IFN-γ і
IL1-β, що призводить до інсулінорезистентності і гіперфагії [203, 244].
Gal-9 контролює експресію клітинного рецептора транспортера глюкози 2
(GLUT-2) на поверхні β-клітин підшлункової залози. Gal-9 зменшує швидкість
ендоцитозу і компартаменталізацію GLUT-2, що має важливе значення в
глюкозоопосередкованній секреції інсуліну β-клітинами підшлункової залози.
Введення лактози пригнічує цей механізм [175].
Прогресування порушення толерантності до глюкози прискорюється
швидким

збільшенням

ваги,

гіперлептинемією,

фізіологічним

зниженням

чутливості до інсуліну в період статевого дозрівання і відносним зниженням
секреції інсуліну, нездатним компенсувати підвищений попит, в результаті
формування інсулінорезистентності, рис. 1.6 [89, 141, 216].

Рис. 1.6. Метаболічні ризики надлишку лактози
П р и м і т к а . Bat-3 - протеїн, сигнального шляху Gal-9/Tim-3, що дисоціює
від інтрадомена рецептора Tim-3 і активує внутрішньоклітинні сигнальні шляхи та
призводить до модуляції виробництва IFN-γ і проліферації Т-клітин; NF-κB універсальний нуклеарний фактор транскрипції, що ініціюється під дією цитокінів
(ІL-1β), ендотоксинів, вільних жирних кислот; АМК – активні метаболіти, які
містять кисень, що утворилися під час мітохондріального окиснення в β-клітинах
підшлункової залози під дією цитокінів; NLRP3-інфламасома, що містить
цитозольний протеїн Nod-подібний рецептор сімейства NALP, залучена в
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активацію каспаз 1 і 5 типу, зумовлює внутрішньоклітинний процесінг і утворення
зрілих активних форм ІL-1β; CXCL8, CCL2, CCL3 – прозапальні хемокіни.
Встановлено в експериментальних моделях на щурах, що хронічна
гіперлептинемія, в свою чергу, сприяє пригніченню експресії гена мРНК γпероксисом-проліфератор-активованих

рецепторів

(PPAR-γ)

в

жировій

та

печінковій тканинах, та стимулює ліполіз [168, 184]. Гіпоекспресія PPAR-γ
супроводжується зменшенням кількості секреції Gal-9 [182] та зменшенням
експресії ферменту LCT як in vitro, так і in vivo в проксимальному відділі тонкої
кишки щурів та відповідного cis-регуляторного елементу в промоторі людського
LCT-гена [97].
Поєднання надлишкового надходження лактози з продуктами харчування з
одночасним віковим зниженням активності лактази збільшує ймовірність імунноопосередкованих захворювань людини, в тому числі, так званої, «хвороби
цивілізації» - ожиріння [129, 149].
1.4.Клінічні прояви інсулінорезистентності та способи лікування
ожиріння в дітей, асоційованого з лактазною недостатністю
Клінічні прояви ожиріння в дітей з ЛН
Найбільш інформативним показником, що корелює з кількістю жирової
тканини в організмі є визначення індексу маси тіла (ІМТ), який розраховується як
відношення маси тіла в кілограмах до квадрату зросту дитини, вираженого в метрах
[66]. Критерії надлишкової маси тіла та ожиріння у дітей визначаються за даними
перцентильних таблиць або стандартних відхилень (SDS - standard deviation score)
ІМТ. У дітей старше 2 років ожиріння діагностується, якщо ІМТ≥95–го перцентиля
(або більше 2 SDS); надлишкова маса - якщо ІМТ знаходиться в діапазоні 85-95
перцентилів (або 1-2 SDS) для відповідного віку та статі згідно додатку до Наказу
МОЗ України №55 від 03.02.2009 року «Про затвердження протоколів лікування
дітей з ендокринними захворюваннями», оновлених графіків Центру контролю і
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профілактики захворювань (CDC, США, 2000 рік), рекомендацій ВООЗ [249] та
Міжнародної цільової групи по вивченню ожиріння (IOTF) [66].
Згідно рекомендаціям Американської кардіологічної асоціації та IOTF для
підвищення стратифікації метаболічних ускладнень, додатково у дітей виділяють
екстремальне ожиріння: І класу при ІМТ≥120 % від 95-го перцентиля; ІІ класу,
якщо ІМТ більше 120 % та менше 140 % від 95-го перцентиля; ІІІ класу, якщо
ІМТ≥140 % від 95-го перцентиля ІМТ для даного віку, статі дитини [41, 181].
Важливим антропометричним критерієм абдомінального ожиріння є окружність
талії більше 90-го перцентиля для відповідного віку та статі. У дітей старших за 16 років
використовуються також критерії дорослих, а саме у юнаків під абдомінальним
ожирінням вважається збільшення окружності талії понад 94 см, у дівчат - понад 80 см
[61, 123].
Шкірні прояви ожиріння у дітей також пов’язані з формуванням
інсулінорезистентності, лептинорезистентності та залежать від віку дитини і
тривалості захворювання [221]. У дітей до 5-річного віку надлишкова вага
поєднується з атопічним дерматитом, що пояснюється надмірним синтезом білою
жировою тканиною базофілів, кількість яких корелює з рівнем секреції лептину. У
підлітків діагностуються інфекційно-дистрофічні процеси, особливо на нижніх
кінцівках, такі як підошовний гіперкератоз і трофічні виразки. Шкірні прояви при
ожирінні можна поділити на 3 групи: шкірні прояви зміни фізіологічних процесів
в шкірі (надлишкове потовиділення, зневоднення та сухість шкіри, теплова
ідіосинкразія, формування додаткових шкірних складок, попрілості, зниження
чутливості, пригнічення мікроциркуляції та лімфостаз); шкірні зміни, зумовлені
ожирінням (acanthosis nigricans, фіброепітеліальні поліпи, фолікулярний кератоз,
стрії, плантарний гіперкератоз); шкірні зміни, перебіг яких ускладнюється
ожирінням, ризик виникнення вторинних дерматозів (бактеріальні і грибкові
процеси, hidradenitis suppurativa, псоріаз, атопічний дерматит, ліхеноїдні реакції та
еrythema abigne) [44, 221, 223].
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nigricans

є

важливим

та

найбільш

поширеним

раннім

дерматологічним клінічним маркером інсулінорезистентності при дитячому
ожирінні, яке спостерігається у 66 % пацієнтів з надлишковою вагою та від 56 % до
92 % дітей і підлітків з ЦД 2 типу [35]. Характеризується появою пігментованих
оксамитових плям або бляшок, іноді з гіпертрофічними контурами з симетричним,
двостороннім поширенням, що частіше локалізується під пахвами, задній шийній
складці, вигинах верхніх та нижніх кінцівок, параумбілікарній ділянці, пахових та
інтрамамарних складках. Наявність цього симптому у дівчаток, починаючи з 12
років, може бути проявом так званого акантозу типу А, або HAIR-AN синдрому
(hyperandrogenic insulin-resistant acanthosis nigricans syndrome, поєднаного з
acanthosis nigricans гіперандрогенного інсулінрезистентного синдрому) [40].
Стрії (атрофічні полоси на шкіри) - лінійні біполярні бляшки, що
розміщуються перпендикулярно дії сили найбільшої потужності, за даними різних
авторів реєструються приблизно у 40 % дітей з ожирінням [211, 222].
Локалізуються переважно на грудях, сідницях, передній поверхні живота, стегнах.
На початкових етапах стрії еритематозні, але пізніше, вони стають фіолетовими і,
потім, білими.
Серед шкірних захворювань, що супроводжують ожиріння найбільш
поширеним є атопічний дерматит [45, 204], рідше у підлітків діагностується
пілонідна

синусова

хвороба,

що

характеризується

нагноєнням

пазухи

міжсидничної ділянки та гнійний гідраденіт [43]. Серед супутніх ожирінню
захворювань у дітей, за даними літератури, відмічається артеріальна гіпертензія
[11, 121], бронхіальна астма [55, 128], захворювання шлунково-кишкового тракту
(холелітіаз, жировий гепатоз, гастроезофагеальна рефлюксна хвороба) [74, 174],
порушення опорно-рухової системи (плоскостопість, вальгусне викривлення
нижніх кінцівок, хвороба Блаунта) [135], низька самооцінка якості життя, високий
рівень тривожності [225].
За даними літератури, гіполактазія дорослого типу була незалежним
фактором ризику, після відповідної корекції для віку та статі, формування

47

інсулінорезистентності при таких супутніх ожирінню проблемах як СПКЯ у дівчат
[38], неалкогольна жирова хвороба печінки [122, 173], артеріальна гіпертензія та
ЦД 2 типу [78, 172].
Локальні та системні прояви ЛН
Харчовий дисбаланс, що часто потенціюється надмірним вживанням їжі при
ожирінні та обумовлений порушенням розщеплення дисахарида лактози, викликає
надмірне лактозозалежне бактеріальне зростання, яке може ініціювати розвиток
мукозиту з гіперплазією келихоподібних клітин, інфільтрацією власної пластинки
поліморфноядерними лейкоцитами, дезінтеграцією слизової оболонки і м'язового
шару [114]. Ці системні симптоми можуть бути результатом дії токсичних
метаболітів, що виробляються в результаті цукрової ферментації товстокишкових
бактерій, які можуть змінювати механізми міжклітинної трансдукції [73].
Клінічні прояви ЛН дорослого типу при ожирінні в дітей верифікувались
згідно Наказу МОЗ України № 59 від 29.01.2013 року «Про затвердження
уніфікованих клінічних протоколів медичної допомоги дітям із захворюваннями
органів травлення».
Локальні прояви ЛН характеризуються абдомінальним болем (100 %) та
диспепсичним синдромом: метеоризмом (100 %), бурчанням або борборігмами
(100 %), кольками (100 %), діареєю (70 %), закрепом (30 %), нудотою (78 %),
блювотою (78 %) [77]. Завдяки швидкому проходженню вуглеводів через
шлунково-кишковий тракт, симптоми часто починаються вже через 30 хвилин
після перорального прийому лактозовмісних продуктів та можуть зберігатися
протягом 6-9 годин після вживання їжі. У пацієнтів, зазвичай, немає симптомів
вночі або коли вони утримуються від їжі [193, 217, 244].
Сенсибілізація лімфоцитів в слизово - асоційованій лімфоїдній тканині
кишечника призводить до подальшої їх фіксації в слизових оболонках інших
органів і шкірі [112, 124]. За даними різних досліджень, такі системні прояви ЛН,
як запаморочення, втома, когнітивні порушення, міалгії, артралгії, дизурія, аритмії,
стоматити, вугрі і депресія виникають у 20-86 % обстежених пацієнтів з

48

мальдигестією лактози [76, 107]. Згідно дослідження S.B. Matthews та співавт.
[217], системні прояви ЛН мають наступну частоту зустрічальності: головний біль
та головокружіння (86 %), втрата концентрації уваги і збіднення короткочасної
пам'яті (82 %), стомлюваність (63 %), міалгії (71 %), артралгії/остеоартрити (71 %),
алергія, у вигляді екземи, риніту, синуситу, астми (40 %), серцеві аритмії (24 %),
стоматити (30 %), збільшення частоти сечовипускання (біля 20 %), біль в горлі
(біля 20 %).
Синдром інсулінорезистентності
Клінічні ознаки інсулінорезистентності діагностувались при наявності
ожиріння та двух будь-яких з наступних симптомів: чорного акантозу, артеріальної
гіпертензії, синдрому полікістозних яєчників у дівчат, дисліпопротеїдемії, а також
анамнестичних критеріїв (спадкової обтяженості за ЦД 2 типу або гестаційним
діабетом у матері пробанда, малої ваги для гестаційного віку при народженні, або
менше ніж 2700 г) [64, 69]. Додатковим параклінічним методом діагностики
інсілінорезистентності вважається підвищення індексу HOMA-IR [83, 123, 188,
201].
Модифікація стилю життя, дієтотерапія
Модифікація стилю життя стосується родини в цілому та включає: контроль
над енергетичною цінністю їжі та фізіологічними витратами; психологічне
консультування; зниження пасивного відпочинку та неакадемічного використання
екранного часу; підвищення активного відпочинку за рахунок щоденної фізичної
активності протягом не менше 60 хвилин [75, 218, 219].
Необхідна

максимальна

персоніфікація

дієтотерапії

з

урахуванням

початкового харчового статусу та толерантності до вживаної їжі [33, 177, 214].
Метою дієтотерапії є зменшення енергетичної цінності їжі згідно
фізіологічним нормам тривалістю не менше 6 місяців (Наказ МОЗ України №1073
від 03.09.2017 «Про затвердження Норм фізіологічних потреб населення України в
основних харчових речовинах і енергії»). Кількість білка в дієті має відповідати
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віковій нормі або бути дещо підвищеною, а зниження калорійності досягається за
рахунок зменшення вмісту вуглеводів і частково жирів на 10-13 % [248, 249].
Фармакотерапія
Медикаментозне лікування ожиріння показане у дітей до 16 років, якщо
модифікація стилю життя не була ефективною протягом 6 місяців [79]. Критерієм
ефективності лікування ожиріння є зменшення маси тіла більш ніж на 4 % від
первинної ваги [64].
Згідно з рекомендаціями національного протоколу для лікування ожиріння в
дітей

старше

10

років

з

явищами

інсулінорезистентності

рекомендується

використанння інсуліносенситайзера метформіну [15].
В даний час основним методом лікування хворих з ЛН є елімінаційна дієта дієта з обмеженням молочних продуктів харчування або використання препаратів
екзогенної лактази за 10 хвилин до вживання молочних продуктів [30, 93, 162, 198,
228, 238 240, 241]. Враховуючи, що патоморфоз ожиріння має певні взаємозв’язки
з мальдигестією лактози, обумовленою генотипами гена лактази, а також наявністю
лактози в «прихованому вигляді» в продуктах харчування дитини, для зменшення
прозапальної імунної відповіді, ми досліджували ефективність призначення
препаратів екзогенної лактази по 3000 ALU тричі на день протягом 1 місяця.
Дослідження ефективності використання низьколактозної дієти та препарату
екзогенної лактази для лікування ЛН та профілактики інсулінорезистентності
проводиться вперше.
Матеріали даного розділу опубліковані в наукових працях та викладені у
доповідях:
1.

Абатуров А.Е. Лактазная недостаточность у детей / А.Е. Абатуров,

А.А. Никулина, Л.Л. Петренко // Международный журнал педиатрии, акушерства
и гинекологии. 2015. № 7 (2). С. 51-63.
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2.

Абатуров А.Е. Персистенция и недостаточность лактазы/ А.Е.

Абатуров, Ю.Ю. Степанова, А.А. Никулина // Педиатрия. Восточная Европа. 2015.
№ 4 (12). С. 87-97.
3. Абатуров А.Е. Роль галектина 9 при ожирении у детей с полиморфизмами
гена лактазы / А.Е. Абатуров, А.А. Никулина // Материалы научно-практической
конференции с международным участием «Пищевая непереносимость у детей.
Современные аспекты диагностики, лечения, профилактики и диетотерапии».
2016. С. 114-125.
4.

Абатуров А.Е. Клиническое значение избыточного содержания

лактозы в диете (часть 1) / А.Е. Абатуров, А.А. Никулина, Ю.В. Демиденко //
Здоровье ребенка. 2016. №1(69). С. 104-109.
5.

Абатуров А.Е. Клиническое значение избыточного содержания

лактозы в диете (часть 2) / А.Е. Абатуров, А.А. Никулина // Здоровье ребенка. 2016.
№ 2(70). С. 150-157.
6.

Абатуров О.Є. Нікуліна А.О. Лактазна недостатність та харчова алергія

/ А.Е. Абатуров, А.А. Никулина // Програма XVІІІ щорічної Всеукраїнської
науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні питання
педіатрії» (Сідельниковські читання), 21-23 вересня 2016 р., Львів. – с. 17.
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РОЗДІЛ 2
МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
2.1. Клінічна характеристика обстежених хворих
Для виконання запланованої мети і поставлених завдань дослідження
проводилось протягом 2016-2018 років в умовах ендокринологічного відділення КЗ
«Дніпропетровська міська дитяча клінічна лікарня №1» ДОР» (головний лікар – В.І.
Івашина), в сертифікованій лабораторії ТОВ «Сінево Украина» (генеральний директор
- Джерон Дріссен), у відділі загальної і молекулярної патофізіології Інституту фізіології
ім. О.О. Богомольця НАН України, м. Київ (директор – академік, професор О.О.
Кришталь; завідувач відділу - професор В.Є. Досенко), у відділі міні-інвазивних
ендоскопічних

втручань

та

інструментальної

діагностики

ДУ

«Інститут

гастроентерології НАМН України (директор – д.мед.н., професор Ю.М. Степанов).
Дослідження проведене відповідно до етичних принципів Медичного
дослідження, що проводиться на людях, які були прийняті Гельсінкською
декларацією та Якісною клінічною практикою (GSP). Дослідження виконане з
дозволу локальної комісії з біоетики у відповідності до вимог біоетичного комітету
(протокол № 2 від 10.02.2016 року та протокол №5 від 07.02.2018 року біоетичної
експертизи ДЗ «ДМА МОЗ України». Голова комісії: д.мед.н., професор В.В.
Колдунов) згідно із сучасними науковими стандартами, передбачені заходи щодо
забезпечення здоров’я пацієнтів, дотримання його прав, людської гідності та
морально-етичних норм у відповідності до Гельсінської декларації, Конвенції Ради
Європи про права людини і біомедицину, Загальної декларації про біоетику і права
людини ЮНЕСКО, відповідних законів України (Конституції України (ст.3, 21, 24,
28, 32), Основ законодавства України про охорону здоров’я (ст. 43.1, 44.1), Закону
України «Про лікарські засоби» (ст. 7, 8).
Відповідно до завдань дослідження під спостереженням знаходилось 85 дітей
(54 хлопчика та 31 дівчинка) віком від 6 до 18 років (середній вік – 12,15±0,07) з
діагнозом ожиріння, які склали основну клінічну групу. В якості порівняння була
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сформована контрольна група з 24 дітей (14 дівчаток та 10 хлопчиків) з
нормальною вагою тіла 6-18 років (середній вік – 11,25±0,86 років), р>0,05.
Спостереження за дітьми проводилось в умовах стаціонарного відділення чи під
час консультативних відвідувань. Для верифікації діагнозу застосовувалась
класифікація ожиріння, яка рекомендована для використання в клінічній практиці
(Наказ МОЗ України № 254 від 27.04.2006 року «Протокол надання медичної
допомоги дітям хворим на ожиріння»).
Дослідження мало моноцентровий, відкритий, когортно - проспективний
характер, проводилось клінічно, активно-контрольовано, у паралельних групах.
Формування підгруп для оцінки методів лікування виконано з дотриманням
принципів рандомізації.
Критерії включення: всі діти основної групи, що були включенні до
дослідження мали ІМТ, що перевищував 95–й перцентиль та проходили
стаціонарне

лікування

чи

амбулаторне

консультування

в

умовах

ендокринологічного відділення; діти контрольної групи мали ІМТ від 5 до 85-го
перцентиля та проходили стаціонарне лікування чи амбулаторне консультування в
умовах гастроентерологічного відділення.
Критерії виключення: з дослідження були вилучені пацієнти з наявністю
спадкових синдромів, що супроводжуються ожирінням та захворюваннями,
лікування яких потребує використання медикаментів, що впливають на обмін
вуглеводів та ліпідів, вагітні.
У 85 дітей з ожирінням та 24 дітей без ожиріння віком 6-18 років, були
визначені наступні генотипи гена лактази. При ожирінні домінував генотип С/С
13910 – у 51,76 % хворих (n=44), генотип С/Т 13910 зустрічався у 35,29 % хворих
(n=30), генотип Т/Т 13910 – лише у 12,94 % хворих (n=11), рис. 2.1.
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Рис. 2.1. Розподіл генотипів гена LCT при ожирінні в дітей.
У дітей з фізіологічною масою тіла генотип С/С 13910 зустрічався у 25 %
(n=6), генотип С/Т 13910 - у 54,17 % (n=13), генотип Т/Т 13910 – у 20,83 % (n=5),
рис. 2.2.

Рис. 2.2. Розподіл генотипів гена LCT у дітей з фізіологічною масою тіла.
Залежно від даних генотипування LCT та визначення SNP LCT методом ПЛРРЧ, всі діти основної групи були розділені на дві підгрупи: з генотипом С/С 13910,
що асоціюється з ЛН дорослого типу (n=44, І підгрупа) та з фенотипово схожими
генотипами С/Т13910 і Т/Т 13910, що асоціюються з гетерозиготною та
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гомозиготною ЛП (n=41, ІІ підгрупа). Перша клінічна підгрупа налічувала 27
хлопчиків (61,4 %) та 17 дівчаток (38,6 %). Середній вік обстежених 12,09±0,59
років. Друга клінічна підгрупа була представлена 27 хлопчиками (65,85 %) та 14
дівчатками (34,14 %). Середній вік обстежених 12,19±0,12 років (р>0,05).
Розподіл дітей за даними генотипування LCT, віковими й гендерними
ознаками представлено в табл. 2.1.
Таблиця 2.1
Розподіл дітей з ожирінням з різними генотипами гена лактази за
віковими й гендерними ознаками
Групи
дослідження

Генотип LCT

І підгрупа
(n=44)
ІІ підгрупа
(n=41)

С/С 13910
(n=44)
С/Т 13910
(n=30)
Т/Т 13910
(n=11)

Вік

Стать

M

±m

Хлопчики
Дівчатка
Абс. Питома Абс. Питома
число вага, % число вага, %

12,09

0,59

27

61,4

17

38,6

12,1

0,66

19

63,3

11

36,7

12,27

0,79

8

72,7

3

27,3

За гендерною ознакою в обох клінічних підгрупах, серед дітей з ожирінням,
переважали хлопчики, при цьому їх відносна кількість серед дітей з генотипом Т/Т
13910 перевищувала таку серед дітей з генотипом С/С 13910 (72,7 % проти 61,4 %).
Тоді, як серед дітей контрольної групи переважали дівчатка, кількість яких
складала 58,33 % проти 41,66 % хлопчиків, але статистична значущість цих
відмінностей не відмічалась (р>0,05).
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2.2. Методи дослідження ожиріння у дітей з різними генотипами
гена лактази
Клініко-лабораторні методи. Клінічне обстеження пацієнтів з аналізом та
інтерпретацією

отриманих

клініко

–

анамнестичних,

лабораторно

–

інструментальних даних було основним методом дослідження.
Перелік додаткових параклінічних методів обстеження був складений згідно
до Наказу МОЗ України № 254 від 27.04.2006 року «Протокол надання медичної
допомоги дітям хворим на ожиріння», а також до Наказу МОЗ України № 59 від
29.01.2013 року «Уніфікований клінічний протокол медичної допомоги дітям із
лактазною недостатністю».
Для

визначення

порушень

вегетативного

тонусу,

у

підлітків,

використовувався індекс Кердо, що розраховувався за формулою (2.1):
І Кердо=100×(1-ДАТ/ЧСС)

(2.1)

При симпатикотонічній направленості вегетативної нервової системи –
співвідношення ДАТ до пульсу менше 1.
Лабораторне дослідження включало загальноклінічні обстеження, вивчення
ліпідного профілю за ліпідограмою та розрахунком індексу вісцерального жиру
(ІВЖ), визначення імунореактивного базального інсуліну та глікемії з підрахунком
індексу інсулінорезистентності IR - HOMA); гормональне дослідження з
визначенням в венозній крові 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
(ДГЕАС-С), кортизолу (К), С - пептиду.
У обстежуваних досліджувались показники ліпідного обміну в ммоль/л ЗХС,
ліпопротеїди

високої

щільності

(ЛПВЩ),

ТГ

в

крові

ферментативно-

56

колориметричним методом з використанням наборів фірми Roche Diagnostics
(Швейцарія) на аналізаторі Cobas 6000. Показники: ЛПНЩ, ЛПДНЩ та індекс
атерогенності (ІА) визначали непрямим розрахунковим методом за стандартною
методикою Фрідевальда за формулами (2.2), (2.3), (2.4) [94]:
ЛПДНЩ = ТГ/2,2

(2.2)

ЛПНЩ = ЗХС - ЛПВЩ – ЛПДНЩ

(2.3)

ІА = (ЗХС - ЛПВЩ)/ЛПВЩ

(2.4)

Якісна оцінка показників ліпідного профілю у дітей і підлітків була
проведена відповідно до адаптованих критеріїв NCEP/ATP III і IDF [136, 155].
Розрахунок ІВЖ проводився за формулами (2.5), (2.6), запропонованими M.C.
Amato [92]:
ІВЖ(хл.)=(ОТ/(39,68+(1,88×ІМТ))×(ТГ/1,03)×(1,31/(ЗХС-ЛПВЩ))

(2.5)

ІВЖ(дів.)=(ОТ/(36,58+(1,89×ІМТ))×(ТГ/0,81)×(1,52/(ЗХС-

(2.6)

ЛПВЩ))
Нормальним значенням ІВЖ вважали показник менше 2,52.
Стандартний оральний глюкозотолерантний тест (ОГТТ) проводили з
навантаженням глюкозою з розрахуну 1,75 г/кг ваги тіла, але не більше 75 г з
визначенням глюкози натще і через 60 та 120 хвилин в капілярній крові.
Верифікацію результатів проводили згідно до Наказу МОЗ України № 254 від
27.04.2006 року «Протокол надання медичної допомоги дітям хворим на цукровий
діабет».
Дослідження рівня глікозильованого гемоглобіну було виконано в
лабораторії

«Sinevo»

аналізатора

і

імунотурбидиметричним

тест-системи

Cobas

методом

з

6000, Roche Diagnostics

використанням
(Швейцарія),

сертифікованого відповідно до National Glycohemoglobin Standardization Program
(NGSP) і стандартизованого відповідно до референсних значень, прийнятих в
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Diabetes Control and Complications Trial (DCCT). Нормальним вважався рівень
HbA1C 4,8-5,9 % від загального гемоглобіну в венозній крові [66].
Визначення рівня базального інсуліну було виконано в лабораторії «СіневоУкраїна»

за

допомогою

імунохімічного

метода

тестування

з

електрохемілюмінісцентною детекцією (ECLIA) з використанням аналізатора і тестсистеми Cobas 6000, Roche Diagnostics (Швейцарія). Нормальним вважався рівень
базального інсуліну в венозній крові 2,6-24,9 мкOд/мл. Використовуючи формулу
(2.7) обчислювали рівень чутливості периферичних тканин до інсуліну, індекс
інсулінорезистентності НОМА (Homeostasis Model Assesment):
НОМА-ІR = (глікемія натще (ммоль / л) × інсулін натще (мкOД /

(2.7).

л))/22,5
НОМА-IR виступає одним з клінічних критеріїв інсулінорезистентності. В
дослідженнях B. Tobisch зі співавт. продемонстровано, що значення індексу
НОМА-IR у підлітків з ожирінням з групи підвищеного кардіометаболічного
ризику згідно критеріїв Міжнародної федерації діабету статистично вище, ніж у
однолітків, що хворіють на ожиріння без зазначених факторів ризику (6,03±1,26
проти 2,54±0,23, p<0,01) [237]. Підвищення інсулінорезистентності відмічалось
при

НОМА-IR>95-го

перцентиля

відповідно

перцентильним

кривим,

рекомендованих Консорціумом IDEFICS для європейської популяції згідно віку та
статі дитини [125]. Дослідження стійкого фрагменту ендогенно продукуємого
проінсуліну С-пептиду проводилось CLIA - методом з використанням аналізатору
та тест-системи Immulite (Siemens AG), Німеччина. Референсні значення складали
0,9-7,1 нг/мл.
Гормональне дослідження було виконано в лабораторії «Сінево-Україна» за
допомогою імунохімічного методу тестування з електрохемілюмінісцентною
детекцією (ECLIA) з використанням аналізатора і тест-системи Cobas 6000, Roche
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Diagnostics (Швейцарія). Забір венозної крові для визначення гормональної панелі
у дівчат проводився на 5-7 день менструального циклу в фолікулярну фазу.
Референсні значення для ТТГ у дітей віком 1-6 років: 0,85-6,5; 7-12 років:
0,28-4,3; 13-18 років: 0,27-4,2 мкМо/мл. Референсні значення для вТ4 у дітей віком
1-6 років: 0,9-1,7; 7-12 років: 1,1-1,7; 13-18 років: 1,1-1,8 нг/дл. Референсні значення
для АТПО у дітей віком 6-18 років до 34 МО/мл. Референсні значення для ПРЛ у
хлопчиків віком 6-10 років: 2,6-16,1; 11-13 років: 2,3-22,3; 14-18 років: 4,7-16,7; у
дівчаток віком 6-10 років: 2,7-22,3; 11-13 років: 2,0-31,6; 14-18 років: 3,7-23,3
мкМо/мл. Референсні значення для Е у дівчат віком 6-10 років: 6,0-27; 11-18 років
залежно від стадії менструального циклу: фолікулярна фаза: 12,5-166,0; овуляторна
фаза: 85,8-498,0; лютеїнова фаза: 43,8-211,0 пг/мл; для хлопчиків віком 6-10 років
до 20; 11-18 років 7,63-42,6 пг/мл. Референсні значення для вТ у хлопців 6-18 років:
15-50,0; у дівчат 6-18 років до 9,0 пг/мл. Референсні значення для ФСГ у дівчат
віком 6-10 років: 0,3-11,1; 11-13 років: 2,1-11,1; віком 14-18 років у фолікулярну
фазу: 3,5-12,5; овуляторну фазу: 4,7-21,5; лютеїнову фазу: 1,7-7,7; у хлопчиків
віком 6-10 років: 0,4-3,8; 11-13 років: 0,4-4,6; 14-18 років: 1,5-12,9 мМО/мл.
Референсні значення для ЛГ у дівчат віком 6-10 років: 0,1-3,1; 11-13 років: 0,1-11,9;
віком 14-18 років в фолікулярну фазу: 2,4-12,6; в овуляторну фазу: 14,0-95,6; в
лютеїнову фаза: 1,0-11,4; у хлопців віком 6-10 лет: 0,1-3,1; 11-13 лет: 0,1-11,9; 1418 років 1,7-8,6 мМО/мл. Референсні значення для ДГЕАС-С для дівчат віком 5-10
років: 2,8-85,2; 10-14 років: 33,9-280,0; 15-18 років: 65,1-368,0 мкг/дл. Референсні
значення для кортизолу незалежно від віку о 7-10 години ранку складають 6,2-19,4
мкг/дл.
Визначення лептину було проведене в лабораторії «Sinevo» за допомогою
имуноферментного аналізу ELISA з використанням аналізатору і тест-системи
LDN (Німеччина). Референсні значення для хлопців були 2,0-5,6 нг/мл, для дівчат
3,7-11,1 нг/мл.
Молекулярно – генетичні дослідження
Генотипування енхансеру MCM6 гена LCT
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Дослідження було проведене в сертифікованій лабораторії ТОВ «Сінево –
Україна» (генеральний директор - Джерон Дріссен). Генотипування за ознаками
алельного поліморфізму гена с.-13910 Т>С LCT, було розпочате з екстракції
геномної ДНК з лейкоцитів периферичної крові за допомогою комплекту реагентів
«АмліПрайм ДНК-сорб В» згідно з інструкцією виробника (ТОВ «Некст Біо», РФ).
Генотипи енхансеру MCM6 гена LCT виявляли методом полімеразної
ланцюгової реакції з детекцією результатів в режимі реального часу (ПЦР-РЧ). З
метою розпізнавання алелей в досліджуємих зразках використовувалась
класифікація: Алель 1 – алель, що вказана до позиції заміни С→Т; Алель 2 – алель,
що вказана після позиції заміни С→Т. Ампліфікацію виконували на ампліфікаторі
«CFX 96» («BioRad», США) з додаванням до 20 нг виділеної ДНК реакційної
суміші, що містила: 20 мкг SNP Genotyping Assay Mix (Applied Biosystems, США)
та 2 нг буферного розчину Universal PCR Master Mix (Applied Biosystems, США).
В склад SNP Genotyping Assay Mix входили специфічні прямий і зворотний
праймери для ампліфікації SNP MCM6 (MCM6 IVS13 c. -13910 T>C), два зонди
TaqMan MGB. Кожен зонд TaqMan MGB містив репортерний барвник в 5'положенні (барвник VIC приєднаний в 5'-положенні зонда алелі 1; барвник FAM
приєднаний в 5'-положенні зонда алелі 2); речовину для підвищення температури
плавлення (Tm) без збільшення довжини зонда, яка при зв'язуванні вбудовується в
малу борозенку (MGB) та нефлуоресцентний гасник (NFQ) в 3'-положенні зонда.
Програма ампліфікації включала стадію ініціації, що починалась із
попередньої активації AmpliTaq Gold® ДНК-полімерази протягом 10 хв при 95 °C.
ПЛР містила 40 циклів, кожен з яких складався з денатурації дволанцюгової
геномної ДНК при 92 °C (15 с), відпалу або комплементарного приєднання
праймерів до одноланцюгової ДНК – мішені та елонгаціі AmpliTaq Gold® ДНКполімеразою другого ланцюга ДНК при 60 °C (60 с).
В

процесі

ампліфікації

виконувалась

одночасна

гібридизаційно

-

флуоресцентна детекція в зразках із застосуванням флуоресцентних зондів на ДНКаналізаторі згідно протоколів Assays-onDemand для генотипування SNP (No
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4331183, Applied Biosystems, США). Таким чином, було визначено три типи
продуктів ампліфікації: визначення флуоресцентного сигналу лише від барвника
VIC - гомозигота за алелем 1 (генотип С/С 13910), одночасні флуоресцентні
сигнали від барвників VIC та FAM - гетерозигота за алелем 2 (генотип С/Т 13910),
флуоресцентний сигнал лише від барвника FAM - гомозигота за алелем 2 (генотип
Т/Т 13910).
Визначення експресії 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 згідно протоколу TaqMan
Gene Expression Assays та включало наступні етапи.
1). Виділення мРНК Gal-9 з первинного матеріалу. Забір букального епітелію
проводився з використанням букальних щіток із подальшим заморожуванням
зразків та їх зберіганням при температурі – 20 °С. Виділення мРНК виконувалось
за допомогою реагентів Trizol RNA Prep 100 («Лабораторія Ізоген», РФ), згідно до
протоколу

виробника,

за

рахунок

використання

Trizol

реагента

з

гуанідінсукцинатом фенолом, котрий призначався для лізісу клітин, солюбілізації
клітинного дебріса, денатурації клітинних нуклеаз, а також для видалення білків і
ДНК.
2). Преампліфікація (підготовка праймерів з мРНК). Змішували мРНК, 5кратний гексамерний праймер довільної послідовності SO142 Hexamer Random
(Thermo Scientific, США) та деіонізовану воду. Первинна денатурація тривала 5 хв.
при температурі 70 оС в термоциклері GeneAmp PCR System 2700 (Applied
Biosystems, США).
3). Зворотна транскрипція. Зворотну транскрипцію (ЗТ) виконували з
використанням гексамерного праймера, застосовуючи виділену мРНК та зворотну
транскриптазу RevertAid Reverse transcriptase (Thermo Scientific, США). Повний
цикл тривав 80 хв. в термоциклері GeneAmp PCR System 2700 (Thermo Scientific,

61

США) в такій послідовності: 10 хв. – 25 оС, 60 хв. – 42 оС, 10 хв. – 70 оС. Отриману
внаслідок ЗТ одноланцюгову клоновану ДНК (кДНК) використовували для
кількісної оцінки експресії генів із використанням ПЛР-РЧ із застосуванням
праймерів для відповідних генів (Набір TagMan Gene Expression Assay FAM
(4448892) Assay ID Hs04190742_mH (LGALS9), та набір TagMan β-актин Control
Reagent). Експресію генів стандартизували відносно експресії гена β-актину, як
ендогенного контролю (одного із так званих «Housekeeping gene» або «генів
домашнього господарства»). ПЛР-ампліфікація генів проводилась з використанням
TaqMan PCR Master Mix, що містив однакову кількість кожного праймеру.
4). Ампліфікація. Ампліфікацію здійснювали за допомогою термоциклеру
«7500 Fast Real-Time PCR System» (Applied Biosystems, США) протягом 42 хв.
Програма ампліфікації починалася із попередньої активації AmpliTaq Gold® ДНКполімерази протягом 10 хв при 95 °C та включала 45 циклів, кожен з яких складався
з денатурації при 95 °C (19 с), приєднанні праймерів та елонгаціі при 58 °C (1 хв).
Аналіз даних проводився за допомогою 7500 Fast Real-Time PCR Software, рис. 2.3.

Рис. 2.3. Графічне зображення експресії основного гену Gal-9 та
контрольного гена β-актину.
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Визначали

відносний

рівень

експресії

генів

із

застосуванням

загальноприйнятої методики за формулою (2.8):
Рівень експресії = 2-ΔСt

(2.8),

де Ct – пороговий цикл ампліфікації та отримували графічне зображення
експресії основного та контрольного гена.
Водневий дихальний тест з навантаженням лактозою
Інструментальні дослідження включали визначення мальдигестії лактози за
різницею рівнів концентрації водню в видихуваному повітрі при проведенні
водневого дихального тесту натще та з навантаженням лактозою (з розрахунку 1
г/кг, але не більше 25 г лактози у вигляді 10 % водного розчину) у відділі мініінвазивних ендоскопічних втручань та інструментальної діагностики ДУ «Інститут
гастроентерології» НАМН України (директор – Ю.М. Степанов). Принцип ВДТНЛ
базується на концепції, що близько 14-20 % водню, що виділяється під час
бактеріальної ферментації надлишку лактози в товстій кишці, дифундує в кров і
швидко екскретується легенями за один дихальний пасаж та визначається кількісно
[10]. Для виключення хибних результатів, всі пацієнти протягом 4 тижнів до
проведення ВДТНЛ не приймали лікарські засоби, що могли вплинути на склад
нормальної мікрофлори кишечника (антибіотики, прокінетики, пре- та пробіотики,
антидиарейні та проносні засоби). За 24 години до дослідження з раціону пацієнтів
вилучались зернові, молочні продукти, фрукти, овочі, горіхи, насіння та боби.
Безпосередньо перед проведенням тесту для попередження бактеріальної
ферментації вуглеводів в ротовій порожнині, діти полоскали рот 0,05 % водним
розчином хлоргексидину біглюконата. Всі пацієнти були попереджені про
заборону вживання їжі, жувальних гумок, паління, надлишкової фізичної
активності за 12 годин до дослідження. Для забору саме альвеолярного повітря
використовувалась трубка Haldane-Priestley. Для виключення варіабельності
повторних

вимірювань

рекомендувалась

наступна

респіраторна

техніка:

максимальний вдих з подальшою затримкою дихання на 15 с і тривалий видих, у
дітей до 10 років використовувалась маска з детектором дихальних фаз.
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Концентрація водню в видихуваному повітрі визначалась електрохімічним
датчиком газоаналізатору «Gastro+Gastrolyser» британської компанії «Bedfont®
Scientific Ltd» в мільйонних частках - parts per million (ppm) з точністю ±1 pmm.
Автоматичний аналіз даних був проведений за допомогою програмного
забезпечення GastroCHART («Bedfont® Scientific Ltd» Station Road, Harrietsham,
Мейдстон, Кент, ME17 1JA, Великобританія). Тривалість ВДТНЛ становила 3
години з інтервалами по 30 хвилин. Позитивним вважався тест при збільшенні
рівня водню в повітрі, що видихається через 60 хвилин, більше ніж на 20 рmm в
порівнянні з базальним рівнем і появою клінічних симптомів лактозної
інтолерантності (абдомінального болю, флатуленції, метеоризму, діареї) за
візуально – аналоговою шкалою протягом восьми наступних годин спостереження
[29, 95, 164]. Підвищення рівнів Н2 у пробах повітря без виникнення характерних
симптомів свідчило про мальдигестію лактози, з виникненням характерних
симптомів – про лактозну інтолерантність [149].
Біоімпедансометрія
Вивчення

порушень

жирового

обміну

проводили

методом

біоімпедансометрії на електронних підлогових вагах «Tefal Bodysignal» (Франція),
з визначенням біоелектричного імпедансу (Ом) – опіру тканин при проходженні
безпечного електричного струму (50 кГц, 800мкА) між контактними електродами,
що розташовувались в місцях контакту зі стопами дитини на вимірювальній
платформі вагів. Розрахунок відсоткового вмісту жиру або жирової маси тіла
(ЖМТ) в організмі проводився автоматично з дискретністю 0,1 %, згідно вимог
«Tefal

Bodysignal»,

з

оцінюванням

результатів

відповідно

уніфікованим

центильним шкалам для дітей даного віку [51, 200].
Ультразвукове дослідження внутрішніх органів
Всім дітям проводилось ультразвукове дослідження органів черевної
порожнини, нирок, наднирників, щитоподібної залози за допомогою апарату
Simens Sonoline G 40 (Японія) з використанням конвекційного датчика з частотою
2,5-5 МГц при ультрасонографії органів черевної порожнини, нирок, наднирників
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та лінійного датчика з частотою 6-10 МГц для огляду щитоподібної залози за
загальноприйнятою методикою [8, 18, 23].
Психологічні методи дослідження
Тест Спілбергера – Ханіна
Тест дає можливість з'ясувати рівень особистісної тривожності (ОсТ), що
залежить від особливостей сформованого характеру дитини, і показник реактивної
тривожності

(РТ).

В

основі

реактивної

тривожності

лежить

ступінь

сприйнятливості дитини до агресії різних аспектів навколишнього середовища на
момент впливу останніх. Тест має форму опитувальника. Пацієнт при відповіді на
питання повинен скористатися запропонованими варіантами відповідей. Для
визначення ОсТ та РТ застосовують два блоки питань. У варіанті, який досліджує
ОсТ, використовують питання про стан дитини, який вона відчуває протягом
тривалого часу. У блоці, використовуваному для визначення рівня РТ, питання
спрямовані на з'ясування стану пацієнта в момент дослідження. Обробку даних
проводили за допомогою комп'ютерної програми. За результатами анкетування
низький рівень тривожності відмічався при 30 балах, середній – при 31-45 балах,
високий – при 46 балах. Високий рівень тривожності характеризував стійку
схильність особистості сприймати велике

коло

ситуацій

як

загрозливі,

дезадаптаційно реагувати в цьому становищі, а також свідчить про наявність
невротичного конфлікту, емоційних і невротичних зривів [154, 185].
Оцінка якості життя MOS-SF36
Оцінку показників якості життя підлітків проводили за допомогою
опитувальника MOS-SF-36 (the Medical Outcomes Study 36-Item Short Form), який
включав вісім шкал. Чотири шкали характеризували фізичний компонент здоров’я
(Physical Health — РН) та включали: 1) Physical Functioning (PF) - фізичне
функціонування; 2) Role-Physical (RP) - вплив фізичного стану на рольове
функціонування; 3) Bodily Pain (BP) - інтенсивність болю та її вплив на здатність
займатися повсякденною діяльністю; 4) General Health (GH) - загальний стан
здоров'я. Наступні 4 шкали асоціювались з психологічним компонентом здоров’я
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(Mental Health — МН) та містили: 1) Vitality (VT)– життєздатність; 2) Social
Functioning (SF) - соціальне функціонування; 3) Role-Emotional (RE) - вплив
емоційного стану на рольове функціонування; 4) Mental health (Mh) - самооцінку
психічного здоров'я. Показники кожної шкали варіювали між 0 і 100, чим вище
значення показника, тим краще оцінка за обраною шкалою: від 0 до 20 % - низький;
від 21 до 40 % – знижений; від 41 до 60 % - середній; від 61 до 80 % - помірно
високий та від 81 до 100 % - високий показник якості життя [68, 196].
Оцінка харчової поведінки за опитувальником DEBQ (Dutch Eating Behaviour
Questionnaire)
Голландський опитувальник харчової поведінки DEBQ містить 33 питання,
кожне з яких має 5 варіантів відповіді: «ніколи», «рідко», «іноді», «часто» і «дуже
часто». Відповіді на питання оцінювалися за шкалою від 1 до 5 балів, за винятком
31-го питання, що має зворотне значення і оцінювалось від 5 до 1 балу. Для
підрахунку балів по кожній з трьох шкал, що характеризують різні типи порушення
ХП, складалися значення відповідей по окремому пункту і отриману суму ділили
на кількість питань по цій шкалі. Порушення ХП діагностувалося, якщо середнє
значення набраних балів перевищувало середні показники при обмежувальній,
емоціогенній і екстернальній ХП у пацієнтів з нормальною вагою, які складають
2,4; 1,8 і 2,7 балів відповідно. Ступінь порушення ХП виражався в такий спосіб:
«дуже низький» (0 % - 19 %); «низький» (20 % - 39 %); «середній» (40 % - 59 %);
«підвищений» (60 % - 79 %,); «високий» (80 % - 100 %) [47, 220].
2.3. Методи статистичної обробки отриманих результатів
Для статистичної обробки матеріалів дослідження проводилася перевірка
нормальності розподілу кількісних ознак за критерієм Шапіро-Уілка (SW-W),
рівності дисперсій – за критерієм Фішера (F). Для описання кількісних ознак з
нормальним розподілом використовувалися середня арифметична з похибкою
середньої величини (M±m); стандартне відхилення (SD) для описання варіації
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ознак та 95 % довірчий інтервал (95 % ДІ) для визначення діапазону середніх
значень у генеральній сукупності. У випадку асиметричного розподілу кількісних
ознак дані представлялися у вигляді медіани (Ме) та інтерквартильного розмаху
(25 та 75 процентилів, першого та третього квартілів відповідно) – Ме (25 %;75 %).
Також визначався 95 % ДІ медіани для визначення діапазону медіанних значень у
генеральній сукупності [13, 19, 20, 31].
Для описання якісних ознак розраховувалися відносні величини (%), їх
похибки (mр) та 95 % довірчі інтервали. Довірчі інтервали для відносних величин
розраховувалися за методом Уілсона з поправкою на безперервність.
Оцінка достовірності різниці середніх при множинних порівняннях для
кількісних ознак з нормальним розподілом проводилася за однофакторним
дисперсійним аналізом (ANOVA) з апостеріорними попарними порівняннями за
критерієм Т’юкі. У випадку ненормального розподілу кількісних ознак множинні
порівняння проводилися за непараметричним дисперсійним аналізом КраскелаУолліса (KW-H), апостеріорні попарні порівняння – за критерієм Данна.
Міжгрупові

порівняння

статистичних

характеристик

виконулись

з

урахуванням закону розподілу з використанням параметричних і непараметричних
критеріїв: оцінка вірогідності відмінностей середніх для незв’язаних вибірок – за
критеріями Стьюдента (t) і Манна-Уїтні (U), для зв’язаних – за критеріями
Стьюдента (T) і Вілкоксона (Т); вірогідність відмінностей відносних показників –
за критерієм Хі-квадрат Пірсона (χ2), в тому числі з поправкою Йейтса на
безперервність;
Проводився логістичний регресійний аналіз та кореляційний аналіз з
розрахунком коефіцієнтів рангової кореляції Спірмена (ρ). Коефіцієнт кореляції
Спірмена у діапазоні 0,7 ≤ | ρ | < 1 вказував на сильний кореляційний зв’язок;
0,3 ≤ | ρ | < 0,7 – на зв’язок середньої сили; 0 < | ρ | < 0,3 – на слабкий кореляційний
зв’язок [3].
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Оцінка значущості впливу факторів на результат здійснювалась за
показниками відношення шансів (ВШ, англ. odds ratio - OR) з 95 % довірчим
інтервалом [25].
Для побудови прогностичної моделі застосовувалися алгоритми, засновані на
теоремі Баєса (теоремі зворотної ймовірності події) та проводився послідовний
(секвенціальний) аналіз Вальда методом обробки 243 клініко-анамнестичних,
метаболічних, молекулярно-генетичних параметрів з обчисленням вагових
прогностичних коефіцієнтів (ПК) за формулою 2.10:
ПК = 10 × lg P1/P2

(2.10)

де ПК – прогностичний (діагностичний) коефіцієнт;
Р1 – відносна частота ознаки в першому верифікованому стані, виражена у
частках одиниці;
Р2 – відносна частота ознаки в другому верифікованому стані, виражена в
частках одиниці.
Інформативність кожного з прогностичних коефіцієнтів розраховувалася за
формулою Кульбака 2.11 [5]:
(2.11)

де І – інформативність прогностичного коефіцієнту;
Ij – інформативність діапазону (градації) ознаки, за формулою 2.12:
Іj = 0,5 × ПК × (P1 - P2)

(2.12)

де ПК – прогностичний коефіцієнт;
Р1 – відносна частота ознаки в одній групі;
Р2 – відносна частота ознаки в другій групі.
Інформативною вважали ознаку з коефіцієнтом І більше та рівній 0,5 [6]
Для визначення прогнозтичної здатності моделі проводився ROC-аналіз
(ROC - Receiver Operating Characteristic curve analysis), що включав побудову та
аналіз кривих операційних характеристик, визначення площі під ROC-кривою
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(AUC - Area under the curve) з 95 % довірчим інтервалом (95 % ДІ); показників
чутливості та специфічності [25, 206].
Критичне значення рівня статистичної значущості при перевірці усіх
нульових гіпотез приймалося рівним 0,05 (5 %) [12, 24].
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). ROC аналіз та побудову ROC - кривих здійснювали у програмному пакеті MedCalc
Statistical Software trial version 17.4 (MedCalc Software, Ostend, Belgium;
https://www.medcalc.org; 2017).
Застосовані нами статистичні методи при обробці отриманих результатів,
надають можливість визначити особливості перебігу ожиріння в дітей з різними
генотипами

гена

лактази,

спрогнозувати

закономірності

розвитку

інсулінорезистентності, а також довести єфективність лікування ожиріння при
мальдигестії лактози з застосуванням препаратів екзогенної лактази або
низьколактозної дієти за допомогою створеної нами комп’ютерної програми.
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РОЗДІЛ 3
КЛІНІКО - ГЕНЕТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОЖИРІННЯ, ЩО
АСОЦІЙОВАНІ З ГЕНОТИПАМИ ГЕНА ЛАКТАЗИ
3.1. Клініко-анамнестична характеристика обстежених пацієнтів з
ожирінням та генотипами гена лактази
Діти хворі на ожиріння в порівнянні зі здоровими дітьми 6-18 років вірогідно
частіше мали обтяжений перинатальний анамнез, а саме ускладнений перебіг
вагітності відмічався у 26 (38,2 %,) матерів дітей хворих на ожиріння проти 3
(12,5 %) матерів здорових дітей, р<0,05. Нікотинова залежність до та під час
вагітності частіше реєструвалась у 15 (50 %) матерів дітей з генотипом С/Т 13910,
проти 15 (34,1 %) матерів з генотипом С/С 13910 та 4 (36,4 %) матерів дітей з
генотипом Т/Т 13910. Гестаційний цукровий діабет відмічався у 5 (11,4 %) матерів
дітей з генотипом С/С 13910, у 1 (3,3 %) матері дитини з генотипом С/Т 13910, та
не реєструвався у матерів дітей з генотипом Т/Т 13910.
Особливістю перинатального анамнезу серед всіх дітей з ожирінням,
незалежно від генотипів гена лактази, є народження від других пологів. Але, з
урахуванням генотипів LCT, спостерігалось превалювання народження від перших
пологів у дітей з генотипом С/Т 13910 – в 25 (83,3 %) випадках, у дітей з генотипом
С/С 13910 в 31 (70,5 %) випадку, в порівнянні з дітьми з генотипом Т/Т 13910 - в 5
(45,5 %) випадках, р<0,05. Діти з генотипом Т/Т 13910 частіше були народжені від
стрімких пологів в 2 (18,2 %) випадках, тоді як діти з генотипом С/С 13910 - в 5
(11,4 %) випадках, в той час, як діти з генотипом С/Т 13910 – в 1 (3,3 %) випадку.
Супроводжуюча слабкість пологової діяльності частіше спостерігалась у 7 (15,9 %)
матерів дітей з генотипом С/С 13910, при генотипі С/Т 13910 – у 1 (3,3 %) та
генотипі Т/Т 13910 – не відмічалась.
Зустрічальність

ускладненого

періоду

новонародженості

у

дітей

з

генотипами LCT реєструвалась у 15 (34,1 %) обстежених з генотипом С/С 13910, у
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11 (36,7 %) обстежених з генотипом С/Т 13910 та у 2 (18,2 %) обстежених з
генотипом Т/Т 13910. Серед ускладнень цього періоду у 10 (22,7 %) дітей з
генотипом С/С 13910 відмічалась білково-енергетична недостатність різного
ступеню виразності, проти 5 (16,7 %) дітей з генотипом С/Т 13910 та 1 (9,1 %)
дитини з генотипом Т/Т 13910. Зустрічальність перинатального враження ЦНС
була однаковою у дітей з генотипом С/Т та складала 9 (30 %) випадків та генотипі
С/С 13910 – 11 (25 %) випадків, тоді як при генотипі Т/Т 13910 - не відмічалось.
Незважаючи на це, затримка розвитку мовлення мала місце у 2 (18,2 %) дітей з
генотипом Т/Т 13910, проти 2 (4,5 %) дітей з генотипом С/С 13910 та відсутності
даної проблеми у дітей з генотипом С/Т 13910.
Наявність перенесених інфекційних хвороб у дітей з генотипом С/С 13910
відмічалась в 25 (56,8 %) випадках, при генотипі С/Т 13910 – в 11 (36,7 %)
випадках, при генотипі Т/Т 13910 - в 8 (72,7 %) випадках. Зустрічальність
пневмоній в анамнезі мала місце у 12 (27,3 %) пацієнтів з генотипом С/С 13910, при
генотипі С/Т 13910 у 4 (13,3 %) пацієнтів, при генотипі Т/Т 13910 – не
реєструвалась. Вітряна віспа реєструвалась у 24 (54,5 %) дітей з генотипом С/С
13910, у 11 (36,7 %) дітей з генотипом С/Т 13910 та 8 (72,7 %) пацієнтів з генотипом
Т/Т 13910. Захворювання на червінку відмічалось у 3 (6,8 %) дітей з генотипом С/С
13910, з генотипом С/Т 13910 – не реєструвалось взагалі, з генотипом Т/Т 13910 –
у 1 (9,1 %) дитини. Перенесений епідемічний паротит в анамнезі не реєструвався
при генотипі С/Т 13910 та відмічався з однаковою частотою у 4 (9,1 %) дітей з
генотипом С/С 13910, та у 1 (9,1 %) дитини з генотипом Т/Т 13910.
Генеалогічна обтяженість на наявність метаболічного синдрому відмічалась
у 34 (77,3 %) дітей з генотипом С/С 13910, проти 20 (66,7 %) дітей з генотипом С/Т
13910 та лише у 1 (9,1 %) дитини з генотипом Т/Т 13910. Спадкова обтяженість по
ожирінню реєструвалась у 29 (65,9 %) дітей з генотипом С/С 13910, проти 8
(26,7 %) дітей з генотипом С/Т 13910, по ЦД 2 типу – у 24 (54,54 %) дітей з
генотипом С/С 13910 та у 9 (30 %) дітей з генотипом С/Т 13910 і у 1 (9,1 %) дитини
з генотипом Т/Т 13910. Наявність артеріальної гіпертензії відмічалась у батьків 22
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(50 %) дітей з генотипом С/С 13910, проти 8 (26,7 %) батьків дітей з генотипом С/Т
13910. Спадкова обтяженість за ішемічною хворобою серця, атеросклерозом та
іншими порушеннями ліпідного обміну однаково часто відмічались у 4 (9,1 %)
дітей з генотипом С/С 13910 та у 4 (13,3 %) дітей з генотипом С/Т 13910, тоді як
при генотипі Т/Т 13910 - не реєструвалась.
Наявність атопічного дерматиту в періоді раннього дитинства мала місце у
28 (63,6 %) дітей з генотипом С/С 13910, у 7 (23,3 %) дітей з генотипом С/Т 13910
та не виявлялась у дітей з генотипом Т/Т 13910. Супутня алергологічна патологія в
стадії ремісії на момент обстеження відмічалась у 25 (56,8 %) дітей з генотипом
С/С 13910, проти 7 (23,3 %) дітей з генотипом С/Т 13910 та взагалі не
спостерігалась у дітей з генотипом Т/Т 13910.
Коморбідна патологія шлунково-кишкового тракту відмічалась у 32 (72,7 %)
дітей з генотипом С/С 13910, у 17 (56,7 %) дітей з генотипом С/Т 13910 та у 5
(45,5 %) дітей з генотипом Т/Т 13910. Серед гастроентерологічних захворювань у
6 (13,6 %) осіб з генотипом С/С 13910 відмічався хронічний гастродуоденіт, тоді як
у дітей з генотипом С/Т 13910 це захворювання реєструвалось у 4 (13,3 %)
випадках, при генотипі Т/Т 13910 – не реєструвалось. Функціональні розлади
жовчного міхура та сфінктера Одді мали місце у 16 (36,4 %) пацієнтів з генотипом
С/С 13910, проти 1 (9,1 %) пацієнтів з генотипом Т/Т 13910. Клінічні ознаки ЛН у
вигляді диспепсичних порушень в анамнезі відмічались у 29 (65,9 %) дітей з
генотипом С/С 13910, у 6 (20 %) дітей з генотипом С/Т 13910 та не відмічались при
генотипі Т/Т 13910.
Супутня хронічна отоларингологічна патологія у вигляді хронічного
тонзиліту мала місце у 18 (40,9 %) дітей з генотипом С/С 13910, у 6 (20 %) дітей з
генотипом С/Т 13910 та не відмічались при генотипі Т/Т 13910. Супутня патологія
щитоподібної залози у дітей з генотипом С/С 13910 реєструвалась в 10 (22,7 %)
випадках, з генотипом С/Т 13910 - в 11 (36,7 %) випадків, та при генотипі Т/Т 13910
– в 3 (27,3 %) випадках.
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Супутня патологія серцево – судинної системи мала місце у 22 (50 %) дітей з
генотипом С/С 13910, проти 6 (20 %) дітей з генотипом С/Т 13910, тоді як при
генотипі Т/Т – не реєструвалась. Серед серцево – судинних захворювань у
обстежених з ожирінням супутня артеріальна гіпертензія мала місце у 13 (29,5 %)
дітей з генотипом С/С 13910, тоді як при генотипі С/Т 13910 ця патологія
відмічалась у 2 (6,7 %). Вроджені вади серця мали місце у 2 (4,5 %) дітей з
генотипом С/С 13910, у 1 (3,3 %) дитини з генотипом С/Т 13910. Вторинна
кардіоміопатія зустрічалась у 20 (45,5 %) дітей з генотипом С/С 13910, проти 2
(6,7 %) дітей з генотипом С/Т 13910.
Ознаки дисплазії сполучної тканини мали місце у 23 (52,3 %) осіб з
генотипом С/С 13910, тоді як при генотипі С/Т 13910 – у 18 (40 %), при генотипі
Т/Т 13910 – у 2 (18,2 %) пацієнтів. Супутня плоскостопість частіше спостерігалась
у 18 (40,9 %) дітей з генотипом С/С 13910, а при генотипі С/Т 13910 – у 8 (26,7 %),
при генотипі Т/Т 13910 - лише у 1 (9,1 %) дитини. Наявність супутніх кил або
оперативних втручань з їх приводу відмічали 5 (11,4 %) дітей з генотипом С/С
13910, 1 (3,3 %) дитина з генотипом С/Т 13910 та 1 дитина (9,1 %) дитина з
генотипом Т/Т 13910. Різноманітні переломи кісток в анамнезі відмічали 10
(22,7 %) дітей з генотипом С/С 13910, проти 1 (3,3 %) дитини з генотипом С/Т
13910, тоді як при генотипі Т/Т 13910 ці травматичні ушкодження не
реєструвались, рис. 3.1.

Рис. 3.1. Зустрічальність супутньої патології при ожирінні в дітей з різними
генотипами гена лактази
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Диспансерне спостереження стосовно неврологічної патології відмічалось у
17 (38,7 %) дітей з генотипом С/С 13910, проти 12 (40 %) дітей з генотипом С/Т
13910 та 6 (54,5 %) дітей з генотипом Т/Т 13910. Неврозоподібний синдром та
порушення сну також частіше відмічали діти з генотипом Т/Т 13910, а саме в 2
(18,2 %) випадках, тоді як подібні порушення реєструвались у 2 (6,7 %) дітей з
генотипом С/Т 13910 та в 2 (4,5 %) дітей - з генотипом С/С 13910
Таким чином, у дітей з генотипом гена лактази С/С 13910 вірогідно частіше
відмічались генеалогічна обтяженість за ожирінням (ВР=3,33; ДК= 5,23; р=0,007),
цукровим діабетом 2 типу (ВР=3,13; ДК=4,95; р=0,04), артеріальною гіпертензією
(ВР=2,67; ДК=4,26; р=0,022), патологічний перебіг вагітності у матері на фоні
гестаційного діабету (ВР=2,13; ДК=3,27; р=0,008), народження від пологів, що
супроводжувались слабкістю пологової діяльності (ВР=1,88; ДК=2,73; р=0,012),
білково-енергетична недостатність різного ступеню важкості (ВР=2,39; ДК=3,79;
р=0,014), перенесені пневмонія (ВР 3,75; ДК 5,74; р=0,046), червінка (ВР=4,78;
ДК=6,79; р=0,035). Хворі на ожиріння з генотипом С/С 13910 зайняли лідируючі
позиції за рівнем супутньої гастроентерологічної (ВР=4,8; ДК=6,9; р=0,033),
алергологічної патології (ВР=1,81; ДК=2,57; р=0,005, захворюванням опорнорухової системи (ВР=1,43; ДК=1,57; р=0,009), в тому числі перенесеним переломам
кінцівок

(ВР=1,91;

ДК=2,82;

р=0,006),

серцево-судинним

захворюванням

(ВР=2,46; ДК=3,92; р=0,04).
Діти

хворі

на

ожиріння

з

генотипом

С/Т

13910

гена

лактази

характеризувались вірогідно частішою генеалогічною обтяженістю за ішемічною
хворобою серця та іншими формами атеросклерозу (ВР=1,68; ДК=2,26; р=0,045);
були народжені від перших пологів та вагітності (ВР=6,73; ДК=8,28; р=0,045), що
перебігала на фоні нікотинової залежності у матері (ВР=1,58; ДК=1,99; р=0,036),
домінуванням супутньої отоларингологічної патології (ВР=1,51; ДК=1,79;
р=0,004) та захворювань щитоподібної залози (ВР=1,76; ДК=2,46; р=0,037).
Хворі на ожиріння з генотипом Т/Т 13910 гена лактази вірогідно частіше
були народжені від стрімких пологів (ВР=2,24; ДК=3,5; р=0,007), мали найвищий
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рівень перенесених дитячих інфекційних захворювань, особливо, вітряної віспи
(ВР=1,54; ДК=1,86; р=0,045), а також супутню неврологічну патологію (ВР=1,09;
ДК=1,71; р=0,027) та затримку розвитку мовлення (ВР=6,3; ДК=8,8; р=0,027).
Аналіз харчових щоденників дітей з ожирінням та різними генотипами LCT,
демонструє, що добова кількість вживаного молока менше 240 мл, відмічалась у 38
(86,4 %) дітей з генотипом С/С 13910, у 21 (70 %) дитини з генотипом С/Т 13910 і
у 7 (63,6 %) дітей з генотипом Т/Т 13910. Щоденне вживання в їжу м’яса птиці і
риби спостерігалось лише у 16 (36,4 %) дітей з генотипом С/С 13910, тоді як з
генотипом С/Т 13910 - у 23 (76,7 %) дітей та з генотипом Т/Т 13910 – у 9 (81,8 %)
дітей. Наявність в харчуванні в достатньої кількості свіжих овочів, фруктів, ягід
(приблизно 2-3 порції щоденно) відмітили 7 (15,9 %) дітей з генотипом С/С 13910,
12 (40 %) дітей - з генотипом С/Т 13910 ,та 4 (36,4 %) дітей - з генотипом Т/Т 13910.
В той же час у 26 (59,1 %) дітей з генотипом С/С 13910 відмічалось щоденне
вживання в їжу червоного м’яса, ковбас, вершкового масла, маргарину, солодощів,
картоплі, білого хліба, рису, солодких газованих напоїв. Подібний добовий раціон
відмічався у 9 (30 %) дітей з генотипом С/Т 13910 та у 1 (9,1 %) дитини з генотипом
Т/Т 13910.
Частота ожиріння в загальній виборці обстежених дітей, включно з
контролем, коливалася від 68,75 % з 95 % ДІ (44,4 - 85,84) при генотипі гена лактази
Т/Т 13910 до 88,0 % з 95 % ДІ (76,2 - 94,38) при генотипі С/С 13910. При
антропометричному обстежені виявлено, що у дітей з генотипом С/С 13910
достовірно вищий показник ІМТ (30,73±1,09 кг/м2), ніж серед дітей з фенотипово
схожими генотипами С/Т та Т/Т 13910 (26,22±0,97).
В перцентильному відображенні за ІМТ, що враховує вік та стать дитини,
статистичної вірогідної різниці в групах порівняння не відмічалось. Відсутність
статистично значущих розбіжностей за частотою ожиріння (р>0,05) обумовлена
підходом до формування груп обстеження. Але, щоб порівняти частку дітей з ІМТ,
що перебільшував 100-й перцентиль при різних варіантах генотипів LCT ми
використали класифікацію екстремального ожиріння у дітей, запропоновану
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Американською кардіологічною асоціаціацією та IOTF [181]. Генотип С/С 13910
виявлено у 56,52±7,31 % дітей, генотип С/Т 13910 - у 32,61±6,91 % дітей та
генотип Т/Т 13910 – у 10,87±4,59 % з екстремальним ожирінням. Частка дітей з
екстремальним ожирінням ІІІ класу (з вагою тіла більше 140 % від 95-го
перцентиля) у обстежених з генотипом С/С 13910 склала 25±6,53 % (11 осіб з 44
обстежених), тоді як серед обстежених з генотипами С/Т та Т/Т 13910 7,32±4,07 % (3 особи з 41 обстеженої). Таким чином, діти з генотипом С/С 13910
мають більш високу генетичну схильність до розвитку важкого перебігу
ожиріння, асоційованого з ЛН дорослого типу.
При дослідженні порушень жирового обміну, у хлопчиків з генотипом С/С 13910
середній рівень ЖМТ склав 35,46±2,52 %, тоді як 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 %, був статистично вищим, ніж середній рівень ЖМТ (28,99±0,76 %) у
дівчат з генотипами С/T та Т/Т 13910, р<0,05.
Середні рівні ОТ та співвідношення ОТ/ОС, як у юнаків, так і у дівчат мали
статистично значимі відмінності (р<0,05) в групах порівняння. У юнаків та дівчат з
генотипом С/С 13910, середній рівень ОТ склав 111,63±3,21 та 92,55±4,18 см,
відповідно, співвідношення ОТ/ОС було 0,98±0,04 та 0,91±0,04 відповідно, що
асоціювалось із абдомінальним типом ожиріння згідно IDF Consensus 2007 [229], табл.
3.1.
Таблиця 3.1.
Середні значення показників антропометричного та манометричного
обстеження дітей з ожирінням та різними генотипами гена LCT
Показник

Діти з
генотипом
С/С 13910
(М±m)

Діти з
генотипами
С/Т або Т/Т
13910
(М±m)

Вірогід
ність, p

ІМТ, кг/м2

30,73±1,09

26,22±0,97

p<0,05

ІМТ в перцентилях

98,83±0,34

98,02±0,4

p>0,05
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Частка дітей з екстремальним
ожирінням ІІІ класу (з вагою тіла

25±6,53

7,32±4,07

p<0,05

Фізичний розвиток в перцентилях

68,77±4,75

76,28±6,5

p>0,05

ЖМТ у дівчаток, %

38,19±2,25

28,99±0,76

p<0,05

ЖМТ у хлопчиків, %

35,46±2,52

25,04±2,14

p<0,05

ОТ у дівчаток, см

92,55±4,18

74,46±3,1

p<0,05

ОТ у хлопчиків, см

111,63±3,21

91,71±4,84

p<0,05

Співвідношення ОТ/ОС у дівчаток

0,91±0,04

0,81±0,03

p<0,05

Співвідношення ОТ/ОС у
хлопчиків
САТ в перцентилях

0,98±0,04

0,84±0,02

p<0,05

73,32±3,26

57,59±3,25

p<0,05

ДАТ в перцентилях

82,64±2,52

69,13±2,51

p<0,05

27,27±6,71

9,76±4,63

p<0,05

0,82±0,03

1,47±0,08

p<0,05

більше 140 % від 95 перцентилю), %

Частка дітей з САТ, що
перевищує 95-й перцентиль, %
І Кердо у підлітків <1

Середнє значення САТ та ДАТ у дітей з генотипом С/С 13910 було
статистично вищим та відповідало 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 склало 57,59±3,25, ДАТ - 69,13±2,51 перцентилів. Частка
дітей в підгрупах порівняння, що мали САТ вищий за 95-й перцентиль, який
асоціюється з артеріальною гіпертензією серед дітей 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 % (12 осіб з 44 обстежених) та 9,76±4,63 % (4 осіб з 41 обстеженої),
р<0,05.
І Кердо<1 у підлітків, що характеризує симпатикотонію реєструвався
достовірно частіше у підлітків з генотипом С/С 13910 (р<0,05). Середнє значення
індексу Кердо в групі пацієнтів з генотипом С/С 13910 відповідало 0,82±0,03, тоді
як в групі дітей з генотипами С/Т та Т/Т 1391 дорівнювало 1,47±0,08. Абсолютний
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ризик виявлення порушень вегетативного статусу при ожирінні у підлітків з
урахуванням індексу Кердо<1,0 в першій підгрупі порівняння, що була
представлена дітьми з генотипом С/С 13910 гена LCT, складає 63,6 %; в другій
групі порівняння, котру представили обстежені з генотипами С/Т 13910 та Т/Т
13910 – 31,8 %. Відносний ризик виникнення симпатикотонії у осіб з генотипом
С/С 13910 в 2,0+0,35 рази вище, ніж у обстежених з генотипами С/Т 13910 та Т/Т
13910 (при чутливості – 66,7 %, зі специфічністю – 65,2 %).
В результаті лабораторного дослідження вуглеводного обміну у дітей з
ожирінням та різними генотипами гена лактази були отримані наступні результати.
При проведенні ОГТТ тесту відмічалась статистично вірогідна різниця в рівнях
глікемії капілярної крові в групах порівняння на 60 хв, яка характеризувалась
вищим значенням в групі дітей з генотипом С/С 13910. Також спостерігався значно
вищий рівень HbA1C у дітей з генотипом С/С 13910, ніж у дітей з генотипами С/Т
та Т/Т 13910, р<0,05 (табл. 3.2).
Таблиця 3.2
Особливості вуглеводного обміну при ожирінні в дітей з різними
генотипами гена лактази
Показник

Глікемія натще

Діти з

Діти з

Вірогідність, p

генотипом

генотипом С/Т

С/С 13910

та Т/Т 13910

(М±m)

(М±m)

3,91±0,13

3,95±0,21

p>0,05

5,63±0,31

4,7±0,31

p<0,05

4,94±0,3

4,42±0,25

p>0,05

5,3±0,13

4,93±0,12

p<0,05

Глікемія через
60 хв під час
ОГТТ
Глікемія через
120 хв під час
ОГТТ
HbA1C, %
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Індекс HOMAIR

6,15±1,66

3,68±0,37

p<0,05

Було виявлено, що найвищий рівень індексу НОМА-IR 6,15±1,66 що
зумовлює патологічний перебіг ожиріння з формуванням інсулінорезистентності,
частіше реєструвався у дітей з генотипом С/С 13910.
При генотипі С/Т 13910, що характеризується відносною ЛП, рівень індексу
НОМА-IR склав 4,18±0,12 і був вірогідно нижче, ніж при генотипі С/С 13910
(р<0,05). Найнижчий індекс НОМА-IR, при ожирінні в дітей, було виявлено при
генотипі Т/Т 13910 - 3,17±0,63 (р<0,05), який маніфестується повною формою ЛП.
Так, співвідношення індексу НОМА-IR у дітей з генотипами Т/Т, С/Т, С/С 13910
відповідає 1:1,1:2. Важливим є той факт, що рівень інсулінорезистентності при
ожирінні в дітей з генотипом Т/Т 13910 не мав статистично значимої розбіжності з
рівнем індексу НОМА-IR у дітей без ожиріння (індекс НОМА-IR=2,22±0,52;
р>0,05), рис. 3.2.

Рис. 3.2. Асоціації індексу HOMA-IR з генотипами гена лактази при ожирінні
та у здорових дітей.
Абсолютний ризик виникнення інсулінорезистентності за НОМА-IR>95-ї
перцентилі в першій підгрупі порівняння, котру представили діти з генотипом С/С
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13910 гена LCT складає 90,9 %, тоді як, в другій групі порівняння, котру
представили діти з генотипами С/Т 13910 та Т/Т 13910 – 31,8 %. Відносний ризик
виникнення інсулінорезистентності у дітей з генотипом С/С 13910 в 2,86+0,32 рази
вище, ніж у дітей з генотипами С/Т 13910 та Т/Т 13910 (при чутливості - 74,1 %, зі
специфічністю – 88,2 %). Таким чином, на формування як екстремального, так і
інсулінорезистентного ожиріння, впливає ступінь мальдигестії лактози, який
асоціювався з певним генотипом гена LCT – С/С 13910.
При аналізі ліпідограм у дітей з генотипом С/С 13910 було виявлено дещо
вищий рівень ТГ та ЛПДНЩ (р<0,05), що характерно для IV типу
дисліпідопротеїдемій за класифікацєю D. Fredrickson [4]. Навпаки, для дітей з SNP
LCT був характерним більш високий рівень ЛПВЩ (р<0,05). Істотних відмінностей
рівнів ЗХС, ЛПНЩ, ІА не встановлено. Абсолютний ризик формування
атерогенності при наявності ІА>3,0 в першій підгрупі порівняння, котру
представили діти з генотипом С/С 13910 гена LCT, складає 72,7 %, а в другій групі
порівняння, котру представили діти з генотипами С/Т 13910 та Т/Т 13910 – 27,3 %.
Відносний ризик виникнення атерогенності у дітей з генотипом С/Т 13910 в
2,67±0,37 рази вище, ніж у дітей з генотипами С/Т 13910 та Т/Т 13910 (при
чутливості – 72,7 %, зі специфічністю – 72,7 %). Розрахунок ІВЖ продемонстрував
вищий показник в групі дітей з генотипом С/С 13910 в порівнянні з групою дітей з
SNP LCT, табл. 3.3.
Таблиця 3.3
Порівняльна характеристика дисліпопротеїдемій при ожирінні в дітей з
різними генотипами гена LCT, (M±m)
Показник

Діти з генотипом

Діти з генотипом

Вірогідність, p

С/С 13910

С/Т та Т/Т 13910

(М±m)

(М±m)

ЗХС, ммоль/л

4,61±0,18

4,62±0,23

p>0,05

ЛПНЩ

2,6±0,15

2,73±0,2

p>0,05

ЛПВЩ

1,28±0,04

1,5±0,1

p<0,05
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ЛПДНЩ

0,74±0,01

0,42±0,04

p<0,05

1,5±0,1

1,13±0,1

p<0,05

ІА, %

2,72±0,19

2,63±0,22

p>0,05

ІВЖ, %

8,72±1,5

5,51±0,5

p<0,05

ТГ

Дослідження гепатограми при ожирінні в дітей з різними генотипами гена
лактази не мало статистично значимої різниці за наступними показниками, табл.
3.4.
Таблиця 3.4
Порівняльна характеристика результатів гепатограми при ожирінні в дітей з
різними генотипами гена лактази.
Показник

Діти з
генотипом С/С
13910 (М±m)

Діти з
генотипом
С/Т та Т/Т
13910
(М±m)

Вірогідність, p

АлАТ, Од/л

16,09±2.37

20,49±4.79

p>0,05

АсАТ, Од/л

22,07±2,05

24,22±3,56

p>0,05

224,59±23,25

257,38±71,1

p>0,05

ГГТП, Од/л

16,14±2,28

21,72±7,18

p>0,05

Білірубін загальний, мкмоль/л

10,19±0,95

10,18±1,7

p>0,05

Білірубін прямий, мкмоль/л

2,95±0,29

3,63±1,05

p>0,05

Амілаза, Од/л

66,49±7,05

57,45±20,12

p>0,05

2,14±0,4

2,56±0,66

p>0,05

ЛФ, Од/л

СРП, мг/л

При ультразвуковому дослідженні (УЗД) органів черевної порожнини,
нирок, щитоподібної залози у дітей з ожирінням та різними генотипами LCT
відмічались певні особливості. УЗД органів черевної порожнини підтвердили
клінічні дані про високий відсоток залучення в патологічний процес органів
травлення у дітей з ожирінням, табл. 3.5.
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Таблиця 3.5
Сонографічні зміни при дослідженні органів черевної порожнини,
нирок, щитоподібної залози в дітей з ожирінням та різними генотипами LCT
Сонографічні
зміни

Генотип С/С
13910
(n=44)
Абс.
Пито
число
ма
вага,
%

Генотип С/Т
13910
(n=30)
Абс.
Пито
число
ма
вага,
%

Генотип Т/Т
13910
(n=11)
Абс. Пито
число
ма
вага,
%

Нерівність
контуру печінки

3

6,8

1

3,3

0

0

Зернистість
печінки

10

22,7

4

13,3

0

0

10

22,7

3

10

1

9,1

9

20,5

2

6,7

0

0

10

22,7

5

16,7

1

9,1

6

13,6

5

16,7

0

0

Підвищення
ехогенності
печінки
Збільшення
жовчного міхура
Деформація
жовчного міхура
Наявність
гіперехогенного
вмісту
в
жовчному міхурі
Збільшення
підшлункової
залози
Наявність
неповної
паренхіматозної
перетинки нирки
Наявність
гіперехогенного
вмісту в мисках
нирок

2

4,5

0

0

1

9,1

2

5,6

4

14,8

0

0

5

14,3

0

0

1

10

Вірогід
ність, p

p1<0,05
p2<0,05
p3<0,05
p1>0,05
p2<0,05
p3<0,05
p1<0,05
p2<0,05
p3>0,05
p1<0,05
p2<0,05
p3<0,05
p1>0,05
p2<0,05
p3>0,05
p1>0,05
p2<0,05
p3<0,05
p1<0,05
p2>0,05
p3<0,05
p1>0,05
p2<0,05
p3<0,05
p1<0,05
p2>0,05
p3<0,05
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Гіперплазія
p1<0,05
щитоподібної
5
13,5
1
3,7
2
18,2 p2>0,05
залози
p3<0,05
Неоднорідність
p1>0,05
структури
p2<0,05
4
10,8
2
7,7
0
0
щитоподібної
p3<0,05
залози
Гіпоехогенні
p1>0,05
утворення
в
p2<0,05
щитоподібній
1
2,7
1
3,8
0
0
p3<0,05
залозі
округлої
форми
Підвищення
p1>0,05
ехогенності
p2<0,05
1
2,7
2
7,4
0
0
щитоподібної
p3<0,05
залози
П р и м і т к а . р1 - достовірність різниці між значенням у пацієнтів з генотипом
С/С 13910 та генотипом С/Т 13910; р2 – достовірність різниці між значенням у
хворих з генотипом С/С 13910 та Т/Т 13910; p3 – достовірність різниці між
значенням у хворих з генотипом С/Т 13910 та генотипом Т/Т 13910.
УЗ – критерії жирового гепатозу частіше зустрічались у 15 (34,1 %) дітей з
генотипом С/С 13910, тоді як при генотипах С/Т 13910 та Т/Т 13910, ця патологія
реєструвалась приблизно з однаковою частотою - у 5 (16,7 %) та 2 (18,2 %) дітей
відповідно.
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3.2. Особливості ендокринного статусу в дітей з ожирінням та
генотипами гена лактази
Ожиріння,

за

літературними

джерелами,

асоціюється

зі

значними

порушеннями в ендокринному статусі: інсулінорезистентністю, гіпотиреозом,
гіперкортицизмом, гіпогонадизмом у хлопчиків та гіперандрогенією у дівчат
[131,195]. Вивчення відмінностей ендокринного статусу в дітей з різними
генотипами гена лактази при ожирінні не проводилось.
В нашому дослідженні клінічні прояви ожиріння при первинному огліді в
дітей з різними генотипами LCT мали певні особливості, табл. 3.6.
Таблиця 3.6
Клінічні особливості ожиріння в дітей з різними генотипами LCT
Клінічна ознака

Генотип С/С
13910 (n=44)

Генотип С/Т
13910 (n=30)

Генотип Т/Т
13910 (n=11)

Вірогід
ність, p

Абс. Питома Абс. Питома Абс. Питома
число вага, % число вага, % число вага, %
Андроїдний тип
ожиріння

18

40,9

11

36,7

2

18,2

Гіноїдний тип
ожиріння

7

15,9

2

6,7

4

36,4

Acantosis
nigricans

9

20,5

3

10

0

0

Наявність acne
vulgaris

15

34,1

3

10

1

9,1

р1>0,05
p2<0,05
p3>0,05
p1<0,05
p2<0,05
p3<0,05
p1<0,05
p2<0,05
p3<0,05
p1>0,05
p2<0,05
p3>0,05
p1<0,05
p2<0,05
p3<0,05

Затримка
статевого
9
20,5
2
6,7
0
0
розвитку у
хлопців
Передчасний
p1<0,05
статевий розвиток
7
15,9
2
6,7
1
9,1
p2>0,05
у дівчат
p3>0,05
П р и м і т к а . р1-достовірність різниці між значенням у пацієнтів з генотипом
С/С 13910 та генотипом С/Т 13910; р2 – достовірність різниці між значенням у
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хворих з генотипом С/С 13910 та Т/Т 13910; р3 – достовірність різниці між
значенням у хворих з генотипом С/Т 13910 та генотипом Т/Т 13910.
Незалежно від генотипів LCT, у більшості дітей з ожирінням, тиреоїдна
функція не була порушеною та характеризувалась базальними рівнями ТТГ, вТ4 та
АТПО в межах референсних значень, табл. 3.7.
Таблиця 3.7
Результати гормонального дослідження при ожирінні в дітей
та генотипами гена лактази
Назва
гормону

ТТГ,
мкМо/мл

вТ4, нг/дл

АТПО,
МО/мл
ПРЛ у
хлопчиків,
мкМО/мл
ПРЛ у
дівчат,
мкМО/мл

Референсні
значення
для дітей
різного
віку
1-6 років:
0,85-6,5
7-12 років:
0,28-4,3
13-18
років: 0,274,2
1-6 років:
0,9-1,7
7-12 років:
1,1-1,7
13-18
років: 1,11,8
До 34
11-13
років: 2,322,3
14-18
років: 4,716,7
14-18
років: 3,723,3

Генотип С/С
13910 (n=36)
M±m
Ме

Генотипи С/Т та
Т/Т 13910 (n=40)
M±m
Ме

Вірогід
ність, р

4,72±1,56

4,73

-

-

-

2,43±0,06

2,42

4,12±1,29

3,2

p>0,05

2,53±0,43

1,85

2,91±0,43

2,59

p>0,05

1,1±0,19

1,09

-

-

-

1,19±0,06

1,19

1,22±0,07

1,22

p>0,05

1,18±0,1

1,25

1,15±0,04

1,17

p>0,05

18,75±5,97 10,09

24,09±8,05

12,11

p>0,05

6,29±0,03

6,1

6,78±0,02

6,4

p>0,05

12,57±0,04

10,8

6,0±0,03

6

p<0,05

21,21±4,65

21,21

p>0,05

20,38±9,43 20,38
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11-18 років
в
Естрадіол у
фолікуляр
дівчат, пг/мл
ну фазу:
12,5-166,0
Естрадіол у
11-18
хлопців,
років:
пг/мл
7,63-42,6
Хлопці 618 років:
15-50,0
вТ, пг/мл
Дівчата 618 років:
до 9,0
6-10 років:
0,4-3,8
11-13
ФСГ у
років: 0,4хлопців,
4,6
мМО/мл
14-18
років: 1,512,9
6-13 років:
0,3-11,1
ФСГ у
14-18 років
дівчат,
в
мМО/мл
фолікуляр
ну фазу:
3,5-12,5
6-13 лет:
ЛГ у
0,1-11,9
хлопців,
14-18 років
мМО/мл
1,7-8,6
14-18 років
в
ЛГ у дівчат,
фолікуляр
мМО/мл
ну фазу:
2,4-12,6
ДГЕАС-С у 15-18 лет:
хлопців,
70,2-492,0
мкг/дл
11-14
ДГЕАС-С
років:
сульфат у

40,1±0,05

40,1

75,61±4,6

56,3

p<0,05

38,8±0,4

38,3

24,95±14,5

24,95

p>0,05

5,42±1,93

3,85

4,36±2,08

4,36

p>0,05

3,25±1,96

3,25

1,58±1,03

1,58

p>0,05

0,3±0,04

0,2

0,1±0,03

0,1

p>0,05

2,4±1,34

2,5

1,4±0,28

1,4

p>0,05

2,49±1,55

2,96

2,4±0,46

2,5

p>0,05

2±0,04

2,3

-

-

-

6,95±2,62

6,95

5,87±2,47

5,5

p>0,05

1,28±0,98

1

0,58±0,3

0,71

p>0,05

3,59±0,94

3,59

3,2±0,42

3,2

p>0,05

7,65±2,9

7,64

8,1±6,05

3

p>0,05

286,86±
±29,8

298

316,2±12,4

321

p>0,05

309±8,2

308,4 412,3±14,56 410,4

p<0,05
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дівчат,
мкг/дл

33,9-280,0

Кортизол,
мкг/дл
Лептин,
нг/мл

Індекс
НОМА-IR

15-18
років:
65,1-368,0
6,2-19,4
Хлопці 618 років:
2,0-5,6
Дівчата 618 років:
3,7-11,1
Хлопці 618 років:
<95 -ї
перцентилі
для віку
Дівчата 618 років:
<95 -ї
перцентилі
для віку

594,5±8,81 592,5 167,06±12,8

169

p<0,05

11,78±1,34 11,37

7,2±1,51

7,5

p>0,05

24,04±6,44 18,39

29,29±8,97

26,7

p>0,05

47,84±4,4

46,42

32,54±4,3

36,41

p<0,05

6,9

4,63±0,3
(97-ма
перцен
тиль)

4,58

p<0,05

4,5

4,24±0,3
(97-ма
перцен
тиль)

4,3

p>0,05

6,83±0,3
(99-та
перцен
тиль)
4,43±0,3
(97-ма
перцен
тиль)

У дітей з ожирінням, були визначені порушення статевого дозрівання, які
асоціювались з генотипами LCT. Базальний рівень пролактину в дітей з ожирінням,
незалежно від статті, реєструвався в межах референсних значень, але у хлопчиків
віком 14-18 років, з генотипом С/С 13910 відмічалось його збільшення в 2 рази, в
порівнянні з хлопчиками з генотипами С/Т та Т/Т 13910, при р<0,05. Таким чином,
відносне збільшення пролактину у хлопчиків з генотипом С/С 13910 може
пригнічувати репродуктивну функцію та фізіологічний процес статевого
дозрівання за рахунок подальшого зменшення секреції ЛГ та ФСГ, блокуючи
процеси

стероідогенеза

в

гонадах,

сприяючи

формуванню

синдрому

гіпогонадизму.
Статистично значимих відхилень при вивченні обміну ЛГ, ФСГ, вТ у
хлопчиків у віці 6-18 років з ожирінням та різними генотипами LCT не виявлено.
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В пізньому пубертатному періоді у дівчаток та хлопчиків з ожирінням та
генотипами LCT розраховувалось співвідношення між ЛГ/ФСГ, яке було менше 1,5
ум. од. та відповідало фізіологічним нормам.
Для дівчаток 11 – 18 років, з генотипом С/С 13910 патогномічною ознакою є
відносне, в межах фізіологічної норми, зниження в 1,8 рази вільного естрадіолу до
40,1±0,05 пг/мл, в порівнянні з рівнем у дівчаток з генотипами С/Т та Т/Т 13910 75,61±4,6 пг/мл, при р<0,01.
В той же час, в ранньому пубертатному періоді, визначалось патологічне
підвищення рівнів ДГЕАС-С, більш виразне при фенотипово однакових генотипах
С/Т та Т/Т 13910 - до 412,3±14,56 мкг/дл і у дівчаток з генотипом С/С 13910 - до
309±8,2 мкг/дл. В пізньому пубертатному періоді, у дівчаток з генотипом С/С 13910
підвищення ДГЕАС-С було в 3,5 рази більшим, відносно фізіологічного рівня у
дівчаток з генотипами С/Т та Т/Т 13910, відповідно до 594,5±8,81 та 167,06±12,8
мкг/дл, при р<0,01.
Отримані дані свідчать, що більш домінуючу роль, ніж естрадіол, в процесі
статевого дозрівання дівчаток з ожирінням, грає ДГЕАС-С, особливо у віці 11 - 14
років при генотипах С/Т та Т/Т 13910, що сприяє інвертованому пубертатному
періоду з первинним виникненням адренархе, затримкою телархе. В подальшому,
в віці 15-18 років, патологічні зміни в статевому дозріванні дівчат прогресують та
порушують процеси фемінізації при генотипі С/С 13910, нормалізуючись при
генотипах С/Т та Т/Т 13910.
Для дівчаток з генотипом С/С 13910, також, характерне 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, при р<0,05.
У

хлопчиків

з

генотипом

С/С

13910

відмічається

підвищення

інсулінорезистентності до 6,79±1,12 за індексом НОМА - ІR, проти рівня 3,29±0,99
у хлопчиків з генотипами С/Т та Т/Т 13910, при р=0,028.
При дослідженні порушень жирового обміну, у хлопчиків з генотипом С/С
13910 середній рівень ЖМТ склав 35,46±2,52 %, тоді як у хлопчиків з генотипами
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С/Т та Т/Т 13910 - 25,04±2,14 % (t-критерій 3,15; р<0,005). Протягом усього періоду
дитинства середні рівні ЖМТ у хлопчиків з першої групи спостереження були вище
85-го перцентиля та представлені таким чином: у віці 6-10 років - 42,17±4,86 %; 1114 років – 33,32±1,61 %; 15-18 років – 29,36±5,09 %, рис. 3.3.

Рис. 3.3. Порівняльна характеристика ЖМТ, % при ожирінні в хлопчиків з
різними генотипами гена лактази.
У

хлопців

з другої

групи

спостереження

середній

рівень ЖМТ

нормалізувався та був нище 85-го перцентиля в віці 10, 14-15 років, а саме
характеризувався в: 6-10 років – 26,78±6,26 %; 11-14 років – 24,6±4,7 %; 15-18 років
– 22,3±2,34 %. У дівчаток з генотипом С/С 13910 середній рівень ЖМТ склав
38,19±2,25 %, мав тенденцію до нормалізації у 15-річному віці (дорівнював 85–му
перцентилю), але був статистично вищим (t-критерій 3,87; р<0,001), ніж середній
рівень ЖМТ (28,99±0,76 %) у дівчат з генотипами С/T та Т/Т 13910 (рис. 3.4).
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Рис. 3.4. Порівняльна характеристика ЖМТ, % при ожирінні в дівчаток з
різними генотипами гена лактази.
В різних вікових відрізках середні рівні ЖМТ у дівчаток з першої клінічної
групи були представлені таким чином: 6-10 років – 40,85±5,73 %; 11-14 років –
38,36±2,78 %; 15-18 років -34,42±4,16 %, тоді як середні рівні ЖМТ у дівчат з
другої групи порівняння характеризувались в: 6-10 років – 27,61±0,72 %; 11-14
років - 29±1,03 %; 15-18 років -28,99±0,76 % та практично співпадали з віссю 85-го
перцентиля.
3.3. Порушення дигестії лактози в формуванні інсулінорезистентності
при ожирінні в дітей з генотипами гена лактази
У дітей з ожирінням, середній рівень концентрації водню у видихуваному
повітрі, за ВДТНЛ при генотипі С/С 13910 склав 36,05±4,73 pmm; при генотипі С/Т
13910 - 22,61±4,1 pmm; при генотипі Т/Т 13910 - 1,33±0,63 pmm. Співвідношення
середніх значень водневого дихального тесту у дітей з генотипами Т/Т, С/Т, С/С
13910 відповідає 1:17:27, що співпадає з літературними джерелами [36, 53, 210].
Середній рівень концентрації водню за показниками ВДТНЛ в видихуваному
повітрі у здорових дітей – 10,22±2,52 pmm. При цьому середнє значення ВДТНЛ у
здорових дітей з генотипом С/С 13910 відповідало 18,89±5,17 pmm; з генотипом
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С/Т 13910 – 6,67±1,51 pmm та при генотипі Т/Т 13910 дорівнювало 1±0,1 pmm, рис.
3.5.

Рис. 3.5. Порівняльна характеристика середніх значень ВДТНЛ у здорових
дітей та дітей з ожирінням віком 6-18 років.
Цікавим є той факт, що серед 44 дітей з генотипом С/С 13910 було виявлено
29 (65,9 %) мальдигестерів лактози, у яких середній рівень концентрації водню в
видихуваному повітрі відповідав 53,62±5,68 pmm. В той же час, кількість
мальдигестерів лактози при генотипі С/Т 13910 склала 13 (39,4 %) осіб, при
генотипі Т/Т 13910 - мальдигестерів лактози не відмічалось. Це може свідчити про
те, що ЛП супроводжується високим рівнем гідролізу лактози в тонкому
кишечнику, що підтверджується і результатами ВДТНЛ в нашому дослідженні [49,
164], рис. 3.6.
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Генотип Т/Т 13910

Генотип С/Т 13910

Генотип С/С 13910

Рис. 3.6. Порушення дигестії лактози в формуванні інсулінорезистентності
при ожирінні в дітей з різними генотипами гена лактази.
Абсолютний

ризик

виникнення

мальдигестії

лактози

за

середніми

значеннями ВДТНЛ>20 pmm в першій підгрупі порівняння, котру представили діти
з генотипом С/С 13910 гена LCT склав 66 %, а в другій підгрупі порівняння,
презентованій пацієнтами з фенотипово схожими генотипами С/Т 13910 та Т/Т
13910 – 31,7 %. Відносний ризик виникнення мальдигестії лактози у дітей з
генотипом С/С 13910 в 2,08±0,25 разів вищий, ніж у дітей з SNP LCT (при
чутливості 70 %, зі специфічністю 65 %),
Надлишок лактози при мальдигестії пояснює специфічне гальмування
активності сигнального шляху Gal-9/Tim-3 та зниження імуносупресивної дії з боку
Treg-клітин. Інгібірування сигнального шляху Gal-9/Tim-3 веде до активації
низькорівневої прозапальної імунної відповіді та, як наслідок, до формування
інсулінорезистентності, яка в данній групі дітей була найвищою за індексом
НОМА-IR [145, 191, 192].
Таким чином, генотип С/С 13910 гена лактази виступає основним фактором
ризику виникнення мальдигестії лактози та формування інсулінорезистентності
при ожирінні в дітей.
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3.4. Експресія мРНК галектину 9 при ожирінні в дітей з генотипами
гена лактази
Клінічно

підтверджена

мальдигестія

лактози

викликає

специфічну

деескалацію експресії мРНК галектину 9 (Gal–9) – регулятора транспорту глюкози
та уратів, основного ліганда для фагоцитарного рецептора Т-клітинного апоптозу
Tim-3 (Т-клітинного імуноглобуліна і домена 3 муцина) [65, 151].
Враховуючи, що при генотипі С/С 13910 не завжди клінічно підтверджується
мальдигестія лактози за рахунок підвищення концентрації водню в видихуваному
повітрі під час проведення ВДТНЛ, а можлива і відносна фізіологічна компенсація
дигестії лактози, що певним чином залежить від віку, добової кількості спожитої
лактози, стану кишкового мікробіома, ми припускаємо, що в цьому випадку
відмічається гіперсекреція Gal-9, що і забезпечує імунологічну толерантність у
вигляді відсутності прозапальної імунної відповіді [133, 149].
В свою чергу, наявність мальдигестії лактози можна розглядати як клінічну
маніфестацію

ЛН

дорослого

типу,

пов’язану

з

порушенням

відносних

компенсаторних механізмів та гальмуванням надлишком лактози проапоптичних
сигнальних шляхів, зумовлених специфічною деескалацією експресії мРНК
солютабного Gal-9.
Середній рівень експресії мРНК Gal-9 у дітей з генотипом С/С 13910,
незалежно від рівня дигестії лактози, склав 564,3±32,8 УО ∆mRNA Gal-9/mRNA
actin. Здатність до дигестії лактози у осіб з генотипом С/С 13910 характеризувалось
гіперсекрецією мРНК Gal-9 – 1086,73±52,6 УО ∆mRNA Gal-9/mRNA actin, а
наявність мальдигестії лактози при генотипі С/С 13910 асоціювалось з виразною
деескалацією експресії мРНК Gal-9 - 42,47±13,3 УО ∆mRNA Gal-9/mRNA actin,
р<0,001. У дітей з генотипами С/Т і Т/Т 13910 рівень експресії мРНК Gal-9
дорівнював 61,04±15,3 УО ∆mRNA Gal-9/mRNA actin, р<0,01.
Таким чином, у дітей з генотипом С/С 13910 рівень експресії мРНК Gal-9
залежить від мальдигестії лактози, яка потребує замісної терапії, що поєднує
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низьколактозну дієту та використання препаратів екзогенної лактази [120]. На наш
погляд, дослідження експресії мРНК Gal–9 при ожирінні в дітей з мальдигестією
лактози сприяє більш поглибленому вивченню персистенції компенсаторних
механізмів, забезпечуючих гідроліз лактози, ніж ВДТНЛ.
3.5. Дослідження асоціації генотипу С/С 13910 гена LCT з ускладненим
перебігом ожиріння
Частота патологічного та екстремального ожиріння була суттєво вищою
(р<0,05) у дітей з генотипом 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),
рис. 3.7.

Рис. 3.7. Частота загального ожиріння, патологічного ожиріння та
екстремального ожиріння (% на 100 випадків та похибка) в залежності від генотипу
LCT у обстежених дітей.
П р и м і т к а . * – р<0,05 порівняно з відповідним показником генотипу С/С
13910
Оцінка кореляційних зв’язків між генотипами LCT та факторами ризику
формування інсулінорезистентності за ранговим коефіцієнтом кореляції Спірмена
показала певні відмінності між ними (табл. 3.8).
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Таблиця 3.8
Кореляційні зв’язки між генотипами LCT та факторами ризику формування
інсулінорезистентності серед усіх обстежених (коефіцієнти рангової кореляції
Спірмена – ρ)
Показники
Наявність
ожиріння
Наявність
патологічного
ожиріння
Наявність
екстремального
ожиріння
Гестаційний
цукровий
діабет у матері
Цукровий
діабет 2 типу у
батьків
Вага при
народженні
Рівень
триацилгліцери
дів, ммоль/л
Рівень
систолічного
артеріального
тиску, мм.рт.ст.
Індекс НОМА
до лікування, %
Наявність
акантозу
Наявність
синдрому
полікістозних
яєчників у
дівчат (СПКЯ)

Генотип С/С
13910 (n=50)
ρ
p

Генотип С/Т
13910 (n=43)
ρ
p

Генотип Т/Т
13910 (n=16)
ρ
p

Генотип LCT
(n=109)
ρ
p

0,22

0,020

-0,16

0,097

-0,09

0,339

0,21

0,027

0,53

<0,001

-0,27

0,005

-0,37

<0,001

0,56

<0,001

0,22

0,022

-0,12

0,215

-0,14

0,134

0,23

0,017

0,21

0,029

-0,13

0,162

-0,11

0,261

0,21

0,03

0,31

0,001

-0,18

0,058

-0,19

0,05

0,32

0,001

0

0,988

-0,06

0,553

0,08

0,4

-0,03

0,752

0,22

0,037

-0,17

0,114

-0,08

0,438

0,21

0,047

0,33

<0,001

-0,17

0,074

-0,23

0,017

0,35

<0,001

0,3

0,003

-0,16

0,115

-0,22

0,034

0,32

0,001

0,21

0,032

-0,1

0,282

-0,15

0,13

0,22

0,023

0,29

0,046

-0,14

0,33

-0,2

0,179

0,3

0,036
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Рівень
ЛПДНЩ,
ммоль/л
Співвідношен
ня окружності
талії до стегон
Глікемія натще,
ммоль/л
Глікемія після
навантаження
глюкозою на 60
хвилині,
ммоль/л
Глікемія через
120 хвилин
після
навантаження
глюкозою,
ммоль/л
Рівень
глікозильовано
го гемоглобіну
в крові, %
Наявність
гепатозу на
УЗД
Позитивний
ВДТНЛ, pmm
Асоційоване з
мальдигестією
лактози
зниження
експресії Gal-9
менше 30 УО
∆mRNA Gal-9
/mRNA actin

0,27

0,010

-0,19

0,077

-0,13

0,231

0,26

0,011

0,47

<0,001

-0,43

<0,001

-0,07

0,493

0,4

<0,001

-0,11

0,376

0,03

0,818

0,12

0,314

-0,12

0,297

0,2

0,094

-0,11

0,36

-0,14

0,229

0,21

0,078

0,15

0,206

-0,2

0,09

0,06

0,632

0,11

0,356

0,09

0,512

-0,06

0,671

-0,05

0,71

0,09

0,505

0,26

0,006

-0,17

0,071

-0,13

0,195

0,25

0,008

0,52

<0,001

-0,12

0,249

-0,58

<0,001

0,62

<0,001

0,51

<0,001

-0,22

0,005

-0,38

<0,001

0,58

<0,001

Взагалі, серед усіх обстежених не виявлено зв’язку з генотипом LCT лише
маси тіла дітей при народженні та показників глікемії. Решта факторів ризику
формування інсулінорезистентності, корелює з генотипами гена лактази прямими
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зв’язками переважно середньої сили, найбільшою мірою з ВДТНЛ: коефіцієнт
рангової кореляції Спірмена ρ=0,62 (р<0,001).
У групі дітей з генотипами LCT С/Т та Т/Т 13910, на відміну від обстежених
з генотипом С/С 13910, визначено зворотний кореляційний вплив на наявність
патологічного ожиріння (відповідні коефіцієнти рангової кореляції Спірмена 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 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). Також група
дітей з генотипом С/С 13910 корелювала з наявністю ожиріння взагалі (ρ=0,22;
р=0,020) та наявністю екстремального ожиріння (ρ=0,22; р=0,022), тоді як у групі
з SNP LCT - не виявлено статистично значущих зв’язків за цими показниками
(р>0,05).
Група дітей з генотипом С/Т 13910 корелювала зворотним зв’язком зі
співвідношенням окружності талії до стегон (ρ=-0,43; р<0,001), тоді як у групі
обстежених з генотипом С/С 13910 між даними показниками - прямий зв’язок
(ρ=0,47; р<0,001).
В групі дітей з генотипом Т/Т 13910 відмічались зворотні зв’язки з факторами
ризику формування інсулінорезистентності: з рівнем САТ (ρ=-0,23; р=0,017),
індексом НОМА-IR (ρ=-0,22; р=0,034) та ВДТНЛ (ρ=-0,58; р<0,001). На відміну від
цієї виборки, в групі дітей з генотипом С/С 13910 спостерігались прямі зв’язки з
факторами ризику формування інсулінорезистентності, від слабкого зв’язку за
наявністю гестаційного цукрового діабету у матері (ρ=0,21; р=0,029) до середнього
за ВДТНЛ (ρ=0,52; р<0,001), рис. 3.8.
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Рис.

3.8.

Кореляційна

плеяда

зв’язків

показників

формування

інсулінорезистентності серед обстежених дітей з генотипом гена 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 групі обстежених дітей з генотипом LCT С/С 13910. У цій
групі обстежених, наявність патологічного ожиріння корелює з рівенем
систолічного артеріального тиску (САТ) – ρ=0,48 (р<0,05), співвідношенням
окружність талії до стегон (ОТ/ОС) – ρ=0,45 (р<0,05) та індексом НОМА- IR до
лікування – ρ=0,54 (р<0,05), який в свою чергу пов’язаний з водневим дихальним
тестом

(ρ=0,41;

р<0,05)

та

іншими

факторами

ризику

формування

інсулінорезистентності. В той же час рівень експресії мРНК має зворотний зв'язок
середньої сили з ризиком формування патологічного ожиріння (ρ= -0,47; р<0,05).
Результати однофакторного дисперсійного аналізу (ANOVA) показали (табл. 3.9, рис.
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3.9), 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 в залежності від генотипу 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). Це є підтвердженням того, що
формування інсулінорезистентності пов’язано з даним генотипом.
Таблиця 3.9
Середні рівні індексу НОМА-IR (%) та водневого дихального тесту (pmm) в
залежності від генотипу LCT у обстежених дітей
Показники/
генотип
Генотип Т/Т
13910 (n=11)
Генотип С/Т
13910 (n=30)
Генотип С/С
13910 (n=44)
ANOVA
Попарні
порівняння за
критерієм Т’юкі

Індекс НОМА-IR, %

ВДТНЛ, pmm

М

m

SD

М

m

SD

3,22

0,55

1,91

2,00

0,35

1,36

3,88

0,31

1,94

18,62

3,39

10,61

5,74

0,51

3,43

36,36

4,42

21,27

F=6,69; p=0,002
Т/Т та С/Т: p=0,773
С/Т та С/С: p=0,023
Т/Т та С/С: p=0,011

F=12,44; p<0,001
Т/Т та С/Т: p=0,086
С/Т та С/С: p<0,001
Т/Т та С/С: p=0,005

Рис 3.9. Середні рівні індексу НОМА-IR (%) та водневого дихального тесту
(pmm) в залежності від генотипу LCT у обстежених дітей за ANOVA (М та 95 %
ДІ)
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Кількісні показники формування інсулінорезистентності були переведені у
бінарний вигляд і для них було розраховане відношення шансів впливу різних
генотипів гена лактази – генотипу С/С 13910 та об’єднаної групи генотипів Т/Т та С/Т
13910 (табл. 3.10).
Таблиця 3.10
Відношення шансів впливу різних генотипів гена лактази на показники
формування інсулінорезистентності
Частка дітей, (%)
Показники

Наявність
ожиріння
Наявність
патологічного
ожиріння
Наявність
екстремального
ожиріння
Гестаційний
цукровий діабет у
матері
Цукровий діабет 2
типу у батьків
Вага при
народженні менше
2700 г
Підвищення
триацилгліцеридів
більше 1,18
ммоль/л
Підвищення
систолічного
артеріального
тиску більше 90-го
перцентіля
Індекс НОМА-ІR
до лікування понад
95-й перцентиль

Генотипи
С/Т і Т/Т
13910
(n=59)

Генотип
С/С 13910
(n=50)

p*

1,16 – 8,90

41 (69,49)

44 (88,0)

0,020

10,75

4,37 – 26,44

16 (27,12)

40 (80,0)

<0,001

2,47

1,13 – 5,39

19 (32,2)

27 (54,0)

0,022

7,91

1,92 – 68,10

1 (1,69)

6 (12,0)

0,029

3,92

1,69 – 9,09

12 (20,34)

25 (50,0)

0,001

1,21

0,39 – 3,72

7 (11,86)

7 (14,0)

0,740

2,58

1,10 – 6,01

23 (38,98)

31 (62,0)

0,027

7,20

2,45 – 21,13

5 (8,47)

20 (40,0)

<0,001

2,36

1,02 – 5,44

30 (50,85)

35 (70,0)

0,042

ВШ
(OR)

95 % ДІ

3,22

100

Наявність акантозу
4,10
1,04 - 16,08
3 (5,08)
9 (18,0)
Наявність
синдрому
полікістозних
5,20
1,93 – 29,09
4 (6,78)
14 (28,0)
яєчників у дівчат
(СПКЯ)
Підвищення
ЛПДНЩ більше
2,53
1,09 – 5,91
21 (35,59)
29 (58,0)
0,54 ммоль/л
Співвідношення
окружність талії до
7,60
3,21 – 18,02
12 (20,34)
33 (66,0)
стегон більше 0,9
Глікемія натще
0,16
0,01 – 3,44
2 (3,39)
1 (2,0)
більше 5,6 ммоль/л
Глікемія після
навантаження
глюкозою на 60
2,00
0,69 – 5,79
13 (22,03)
18 (36,0)
хвилині більше 5,8
ммоль/л
Глікемія через 120
хвилин після
навантаження
3,38
1,07 – 10,68
9 (15,25)
19 (38,0)
глюкозою більше
4,9 ммоль/л
Підвищення
глікованого
3,00
0,12 – 76,79
1 (1,69)
2 (4,0)
гемоглобіну в
крові більше 6,7%
Наявність
стеатогепатозу на
3,41
1,37 – 8,47
9 (15,25)
19 (38,0)
УЗД
Значення
водневого
4,89
2,10 – 11,44
13 (22,03)
31 (62,0)
дихального тесту
більше 20 pmm
П р и м і т к а . * – розбіжності між групами за критерієм χ2 Пірсона

0,032
0,012

0,030
<0,001
0,119

0,198

0,033

0,322

0,007

<0,001

Згідно з розрахунками відношення шансів щодо впливу різних генотипів гена
лактази на показники формування інсулінорезистентності, генотип С/С 13910 не
має статистично значущого рівня (95 % довірчий інтервал включає 1) шансової
переваги лише для ваги при народженні менше 2700 г; глікемії натще більше 5,6
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ммоль/л; глікемії після навантаження глюкозою на 60 хвилині більше 5,8 ммоль/л
та підвищення глікованого гемоглобіну в крові більше 6,7 %.
Інші показники формування інсулінорезистентності, діти мають більші
шанси отримати при генотипі гена лактази С/С 13910. Так, при наявності даного
генотипу, шанси мати індекс НОМА - IR понад 3,7 підвищується в 2,36 разів (95 %
ДІ 1,02 – 5,44) порівняно з дітьми з іншими генотипами.
Ймовірність 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).
Матеріали даного розділу опубліковані в наукових працях та викладені у
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РОЗДІЛ 4
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ДІТЕЙ, ХВОРИХ НА ОЖИРІННЯ, ЩО
ПЕРЕБІГАЄ З ЛАКТАЗНОЮ НЕДОСТАТНІСТЮ
4.1. Вивчення особистісно-емоційної сфери у підлітків з генотипами гена
лактази
Зростаюча поширеність ожиріння і надмірної ваги серед підлітків, не може
бути пояснена виключно невідповідністю кількості енергії споживаної їжі і
енерговитратами макроорганізму. Ризик розвитку ожиріння асоційований як з
наявністю мутацій генів-кандидатів так і з особливостями емоційно-особистісної
сфери та оцінки якості життя (ЯЖ), особливо в періоді дитячого віку [75, 239].
Попередні дослідження показали, що самооцінка ЯЖ є багатовимірним
соціологічним і прогностичним маркером, який пов’язаний навіть з ризиком
життєзагрозливих несприятливих подій, особливо у дітей і підлітків. Зокрема,
негативна оцінка якості життя асоційована зі збільшенням ризику смертності в
перші 27 років після формування негативної думки [224]. Встановлено, що
психопатологічний дистрес, який спостерігається у 26 % осіб з ожирінням,
погіршує ЯЖ більше, ніж супутні ожирінню соматичні захворювання. Оцінка ЯЖ
у підлітків з ожирінням ідентична такій, як при онкологічних захворюваннях та
цукровому діабеті 1 типу [189, 202]. Представляють інтерес результати, що були
отримані при вивченні даних анкетування дорослих американців Kyoung Eun Joung
і співавт. [81], які свідчать про те, що низька оцінка ЯЖ в дитинстві високо
асоційована з розвитком абдомінального ожиріння і рівнем концентрації лептину,
резистину, адипонектину в сироватці крові в майбутньому.
В умовах надлишкового надходження лактози в осіб з віковим пригніченням
активності ферменту лактази, розвиток психопатологічного дистресу, в більшості
випадків, обумовленого заниженою оцінкою значимості власної особистості,
високим рівнем тривожності та низькою самооцінкою ЯЖ призводить до
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зменшення обсягу фізичної активності, соціалізації дитини та сприяє виникненню
такої «хвороби цивілізації», як ожиріння. В дослідженнях V. Varea і співавт.
доведена залежність між психологічним та нутритивним статусами, зумовленими
здатністю до дигестії лактози. А саме, у 28,5 % іспанських підлітків з
мальдигестією лактози спостерігалась схильність до депресивного реагування та
більш висока поширеність ЛН в групі дітей з депресивними симптомами, ніж у
підлітків без мальдигестії лактози (71,42 % проти 15 % у контролі) [157]. Ми
вважаємо, що в процесі розвитку ожиріння у дітей грають ключову роль надлишок
лактози в щоденній дієті та негативне ставлення до життя, рис. 4.1.

Рис. 4.1. Генетичні механізми формування метаболічних фенотипів та
психотипів особистості при поліморфізмах гена лактази (LCT).
За результатами генотипування LCT за допомогою ПЛР – РЧ, в нашому
дослідженні, було створено дві групи порівняння з 62 дітей віком 15-18 років,
хворих на ожиріння. До першої групи (n=31) увійшли підлітки, що мали генотип
LCT С/С 13910. Другу групу (n=31) склали діти з домінантним гомозиготним
алелем LCT Т/Т 13910 (n=10) або гетерозиготним алелем LCT С/Т 13910 (n=21).
Середній рівень індексу маси тіла (ІМТ) у дітей першої групи дорівнював
31,21+0,04 кг/м2, та був більше 97 - го перцентиля, тоді як в другій групі -
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26,12+1,03 кг/м2 та був більше 95 - го перцентиля відповідно до віку та статі.
Середній рівень дітей з екстремальними формами ожиріння, коли ІМТ≥120 % від
95-го перцентиля, в першій групі порівняння склав 37,5+12,5 %, тоді як в другій 6,67+6,67 % (р<0,05).
Середні рівні ОТ та співвідношення ОТ/ОС, як у юнаків, так і у дівчат мали
статистично значимі відмінності (р<0,05) в групах порівняння. У юнаків та дівчат
першої групи середній рівень ОТ становив 111,68+3,24 та 92,54+4,15 см,
відповідно, співвідношення ОТ/ОС було 0,98+0,05 та 0,91+0,07 відповідно, що
асоціювалось із абдомінальним типом ожиріння згідно IDF Consensus 2007 [229].
При вивченні емоційно - особистісної сфери у обстежених дітей
використовувався тест Спілбергера - Ханіна з підрахунком середніх рівнів
особистісної тривожності (ОсТ) та реактивної тривожності (РТ). За цією шкалою
були зареєстровані вищі (р<0,05) показники ОсТ і РТ тривожності у дітей з першої
групи спостереження в порівнянні з дітьми з другої групи, що співпадає з даними
літератури [75, 90, 154], рис. 4.2.
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Рис. 4.2. Середні рівні особистісної та реактивної тривожності (тест
Спілбергера – Ханіна) та якості життя в дітей (MOS-SF-36 ) з генотипами LCT
П р и м і т к а . р*- <0,05 (за критерієм Стьюдента)
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При цьому у підлітків першої групи порівняння відзначався високий рівень
ОсТ (46,5±0,4 відповідно), тоді як у дітей другої групи рівень ОсТ був середнім
(37,5±0,8 відповідно). Показник РТ реєструвався на середньому рівні в першій
клінічній групі та становив 33,2±0,9; а в другій групі спостереження - він був
низьким, та дорівнював відповідно 24,3±0,8, при р>0,05. Цікавим є той факт, що
середні показники ОсТ в першій та другій групах порівняння перевищували в 1,4
рази аналогічні показники РТ у обстежених дітей, що може свідчити про високий
рівень психопатологічної невротичної дисоціації у підлітків з ожирінням.
Аналіз ЯЖ у підлітків з ожирінням (MOS-SF-36) в досліджуваних групах
продемонстрував не значимі відмінності рівнів PH та МН, за виключенням
показника RP, рис. 4.2. В першій групі пацієнтів він діагностувався на помірно
високому (75,61±3,1 %), а в другій групі – на високому рівні (86,31±3,81 %) серед
юнаків та дівчат, й лише серед юнаків - на рівні 78,12±5,91 % та 92,64±3,68 % в
відповідних групах, р<0,05 (рис. 4.3).

Рис. 4.3. Оцінка якості житті серед юнаків з ожирінням, асоційованим з
генотипами LCT
П р и м і т к а . р*- <0,05 (за критерієм Стьюдента)
Оцінка ЯЖ серед дівчат з ожирінням, асоційованим з генотипами LCT
продемонструвала, що в першій групі обстеження показник GH статистично нижче,
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ніж в другій групі та дорівнював, відповідно - 44,2±4,59 % та 57,5±4,5%, р<0,05
(рис. 4.4).
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Рис. 4.4. Оцінка якості життя серед дівчат з ожирінням, асоційованим з
генотипами LCT
Примітка: р*-<0,05(за критерієм Стьюдента)
Таким чином, оцінка особистісно-емоційного психологічного статусу та
якості життя у підлітків залежно від нутритивного статусу, зумовленого
генотипами LCT, виявила високий рівень ОсТ та середній рівень РТ, що
супроводжувалось більш важкими формами абдомінального ожиріння, в
порівнянні з підлітками з генотипами С/Т та Т/Т 13910, у яких рівень особистісної
тривожності реєструвався на середньому, а реактивної – на низькому рівні.
У підлітків з генотипом С/С 13910, погіршення рівня фізичного компоненту
(РН) здоров’я мало гендерні відмінності. ЯЖ у юнаків з ожирінням, що
асоціювалось з генотипом С/С 13910, статистично значимо нижче за показниками
рольового функціонування, зумовленого фізичним станом (RP) в порівнянні з
юнаками з генотипами С/Т та Т/Т 13910. ЯЖ у дівчат з ожирінням, що асоціювалось
з генотипом С/С 13910, статистично значимо нижче за показниками загального
здоров'я (GH) в порівнянні з дівчатами з генотипом С/Т та Т/Т 13910 та хлопцями
з генотипом С/С 13910.
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4.2. Оцінка харчової поведінки при ожирінні в дітей з генотипами гена
лактази
Основними порушеннями харчової поведінки (ХП) в дітей, особливо під час
статевого дозрівання, є емоціогенна, екстернальна і обмежувальна [139]. В
дослідженні А. Braden зі співавт. доведено що тип порушення харчової поведінки
залежить

від

домінуючого

емоційного

стану

[82].

Емоціогенна

ХП

характеризується переїданням або гіперфагічною реакцією на стрес. Екстернальна
ХП проявляється підвищеною сенситивністю у відповідь на зовнішні харчові
стимули незалежно від гомеостатических стимулів, які обумовлюють почуття
голоду (глікемії, рівня ВЖК, наповнення шлунку). Обмежувальна ХП виражається
рецидивом збільшення маси тіла, спровокованим переїданням після «дієтичної
депресії» на тлі гіпокалорійної дієтотерапії [220]. До теперішнього часу порушення
ХП при ожирінні в дітей з різними генотипами LCT не вивчались.
Емоціогенне порушення харчової поведінки, за опитувальником DEBQ,
асоціювалось з наявністю атопічного дерматиту в анамнезі (відповідні коефіцієнти
рангової кореляції Спірмена ρ=+0,26); з надлишком ЖМТ (ρ=+0,22); підвищеним
САТ (ρ=+0,25) та ДАТ (ρ=+0,21); з генотипом С/С 13910 LCT (ρ=+0,32);
ультразвуковими ознаками стеатогепатозу (ρ=+0,2); з гіперглікемією на 60 хвилині
під час проведення ОГТТ (ρ=+0,24), p<0,05.
Екстернальне порушення ХП було асоційоване з проявами ЛН (ρ=+0,23) і з
генотипом С/С 13910 LCT (ρ=+0,27); з надлишком маси тіла (ρ=+0,36) і ЖМТ
(ρ=+0,44); зі збільшеною ОТ (ρ=+0,36); наявністю стрій (ρ=+0,19); підвищеним
САТ (ρ=+0,31) і ДАТ (ρ=+0,28); з наявністю інсулінорезистентності (ρ=+0,31); з
гіперлептинемією (ρ=+0,47); з підвищеним вмістом ТГ в крові (ρ=+0,21), р<0,05.
Обмежувальна ХП була асоційована з низькорослістю (ρ= -0,24); з
мінімальним збільшенням індексу маси тіла, ІМТ<97-го перцентиля (ρ= -0,42); з
незначним збільшенням ОТ (ρ= -0,37); невиразною прибавкою ЖМТ (ρ= -0,4); з
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відсутністю

стрій

(ρ=

-0,32);

з

більш

рідкісним

діагностуванням

інсулінорезистентності (ρ= -0,21), р<0,05.
Найбільша частота виникнення порушень ХП спостерігалась при генотипі
С/С 13910 і становила 87 %, рис. 4.5.

Рис. 4.5. Ступінь порушення харчової поведінки при ожирінні в дітей з
різними генотипами гена лактази
Основними порушеннями ХП при генотипі С/С 13910 були екстернальне
(3,46±0,15 балів; 40,4±5,14 %) і емоціогенне (2,9±0,23 бала; 41,66±5,99 %), ступінь
прояву яких оцінювався як «середній». В 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 бала; 8,44±2,46 %).
Діти з генотипом Т/Т 13910 займали проміжне положення по частоті
зустрічальності в них порушень ХП, що склала 42 %, зі ступенем виразності
порушень ХП, характеризуємих як «дуже низький». Емоціогенне (2,18±0,28 балів,
17,82±6,67 %) і екстернальне (2,94±0,24 балів, 18,04±5,88 %) порушення ХП при
генотипі LCT Т/Т 13910 реєструвалися в два рази рідше, ніж при генотипі С/С
13910, р<0,05. Цікавим є той факт, що якщо в дітей з генотипом С/С 13910
переважно діагностувалося екстернальне та емоціогенне порушення ХП, то у дітей
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з генотипом Т/Т 13910 частота виникнення всіх трьох досліджуваних типів
порушень ХП була приблизно однаковою.
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) і саме у цій частині обстежених переважало обмежувальне порушення
ХП.
Ожиріння,

що

протікає

з

інсулінорезистентністю,

супроводжується

порушеннями харчової поведінки у переважної більшості хворих дітей [56, 57].
Ризик розвитку порушень харчової поведінки і характер порушень залежить від
генотипу гена лактази. Максимальна частота зустрічальності (87 %) порушень
харчової поведінки спостерігається у хворих дітей з генотипом С/С 13910, а
мінімальна частота - характерна для генотипу С/Т 13910 (21 %). Генотип C/C 13910
асоційований з екстернальним і емоціогенним порушенням харчової поведінки;
генотип C/T 13910, переважно, пов'язаний з екстернальним і обмежувальним
порушенням харчової поведінки; генотип T/T 13910 пов'язаний з різними типами
порушень харчової поведінки в рівній мірі.
З огляду на те, що ймовірність наявності і характер порушення харчової
поведінки при ожирінні, що протікає з інсулінорезистентністю, асоційовані з
генотипами гена лактази, найважливішою складовою модифікації способу життя
хворих дітей даної групи є персоніфікація дієтотерапії.
Матеріали даного розділу опубліковані в наукових працях та викладені у
доповідях:
1. Абатуров О.Є. Асоціація однонуклеотидного поліморфізму гена лактази
та психологічних особливостей підлітків при ожирінні / О.Є. Абатуров,
А.О. Нікуліна // Международный журнал педиатрии, акушерства и
гинекологии. 2016. № 10(1). С. 21-22.
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РОЗДІЛ 5
МОДЕЛЬ ПРОГНОЗУ ПАТОЛОГІЧНОГО ОЖИРІННЯ В ДІТЕЙ НА
РАННЬОМУ ДІАГНОСТИЧНОМУ ЕТАПІ
Для

побудови

математичної

моделі

прогнозування

ймовірності

патологічного ожиріння у дітей на ранньому діагностичному етапі до появи
інсулінорезистентності були виділені дві групи:
- Основна група дітей (n=56), у яких спостерігалося патологічне
(інсілінорезистентне) ожиріння;
- Контрольна група дітей (n=53) без ознак інсулінорезистентного ожиріння.
З проаналізованих загалом ознак, що можуть впливати на розвиток
патологічного ожиріння, що перебігає з інсулінорезистентністю, було визначено 30
потенційних прогностичних факторів, з якими проводився ранговий кореляційний
аналіз (табл. 5.1).
Таблиця 5.1
Кореляційні зв’язки між патологічним ожирінням та прогностичними
чинниками його розвитку за даними рангового кореляційного аналізу
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Досліджувана ознака

Вік дитини на момент огляду
Стать дитини
Вік матері на момент народження дитини
Пологи за рахунком у матері
Патологічний перебіг вагітності у матері
Маса тіла дитини при народженні, г
Наявність надлишкової ваги в ранньому
віці
8. Тривалість грудного вигодовування
9. Термін введення прикорму
10. Наявність пневмонії в анамнезі
11. Наявність вітряної віспи в анамнезі

ρ–
коефіцієнт
кореляції
Спірмена
0,33
-0,12
0,14
0,18
0,26
0,11

0,001
0,225
0,161
0,055
0,007
0,261

0,21

0,031

-0,17
-0,38
0,30
0,32

0,082
<0,001
0,001
0,001

p
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12. Використання
антибактеріальних
препаратів в перші 6 міс. життя
13. Спадкова обтяженість за метаболічним
синдромом

0,15

0,126

0,45

<0,001

14.
15.
16.
17.

Середня тривалість вживання їжі
-0,47
<0,001
Об’єм порції (в долонях дитини)
0,37
<0,001
Превалювання в харчуванні фастфуду
0,21
0,028
Щоденне вживання до 2-3 порцій свіжих
-0,32
0,001
овочів та фруктів
18. Щоденне вживання червоного м’яса,
ковбас, картоплі, рису, маргарину,
0,52
<0,001
солодких напоїв
19. Кратність фізичної активності
-0,26
0,006
20. Тривалість
неакадемічного
часу
0,5
<0,001
перебування за комп’ютером/телевізором
21. Супутня патологія шлунково-кишкового
0,02
0,872
тракту
22. Наявність клінічних симптомів ЛН
0,29
0,003
23. Рівень фізичного розвитку дитини в
0,26
0,006
перцентилях
24. Наявність acne vulgaris
0,29
0,002
25. Порушення вікових норм ініціації
0,35
<0,001
пубертатного періоду
26. Емоціогенний тип харчової поведінки
0,17
0,115
27. Екстернальний тип харчової поведінки
0,14
0,109
28. Обмежувальний тип харчової поведінки
-0,15
0,121
29. Генотип гена лактази
0,56
<0,001
30. Рівень базальної інсулінемії
0,7
<0,001
П р и м і т к а : жирним шрифтом виділені статистично значущі коефіцієнти
кореляції (р<0,05)
За результатами кореляційного аналізу з 30 показників були відібрані 20
факторів, які статистично значуще (р<0,05) підвищували ймовірність розвитку
інсулінорезистентного ожиріння. Серед них за ступенем збільшення впливу:
наявність надлишкової ваги в ранньому віці (ρ=0,21; р=0,031); превалювання в
харчуванні фастфуда (ρ=0,21; р=0,028); рівень фізичного розвитку дитини в
перцентилях (ρ=0,26; р=0,006); патологічний перебіг вагітності (ρ=0,26; р=0,007);
кратність фізичної активності (ρ=-0,26; р=0,006); наявність клінічних симптомів
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ЛН (ρ=0,29; р=0,002); наявність acne vulgaris (ρ=0,29; р=0,003); наявність пневмонії
в анамнезі (ρ=0,30; р=0,001); наявність вітряної віспи в анамнезі (ρ=0,32; р=0,001);
щоденне вживання до 2-3 порцій свіжих овочів та фруктів (ρ=-0,32; р=0,001); вік
дитини на момент огляду (ρ=0,33; р=0,001); порушення вікових норм ініціації
пубертатного періоду (ρ=0,35; р=0,001); об’єм порції (в долонях дитини) (ρ=0,37;
р<0,001); термін введення прикорму (ρ=-0,38; р<0,001); спадкова обтяженність за
метаболічним синдромом (ρ=0,45; р<0,001); середня тривалість вживання їжі (ρ=0,47;

р<0,001);

тривалість

неакадемічного

часу

перебування

за

комп’ютером/телевізором (ρ=0,50; р<0,001); щоденне вживання червоного м’яса,
ковбас, картоплі, рису, маргарину, солодких напоїв (ρ=0,52; р<0,001); генотип гена
лактази (ρ=0,56; р<0,001) та рівень базальної інсулінемії (ρ=0,70; р<0,001).
Для ознак, які мали доведений статистично значущий зв’язок (р<0,05) з
результуючим

показником

–

наявністю

ожиріння,

що

перебігає

з

інсулінорезистентністю проводився аналіз достовірності розбіжностей у виділених
групах (табл. 5.2) та обчислювалося відношення шансів (ВШ, OR) із 95 % довірчим
інтервалом (95 % ДІ) за допомогою простого логістичного регресійного аналізу
(табл. 5.3).
Це надало нам можливість відокремити найбільш потенційно інформативні
предиктори формування патологічного ожиріння у дітей, що перебігає з
інсулінорезистентністю [5, 6, 115].
При

визначенні

градації

кількісних

змінних

використовувалися

загальновизнані уявлення щодо факторів ризику ускладненого ожиріння, що
перебігає з інсулінорезистентністю [64, 123, 181, 195].
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Таблиця 5.2
Аналіз прогностичних чинників розвитку патологічного ожиріння за даними
оцінки достовірності розбіжностей між групами з наявним
інсулінорезистентним ожирінням та без нього
Частка дітей, n (%)
Досліджувана ознака

Вік дитини на момент
огляду
Патологічний перебіг
вагітності у матері
Наявність
надлишкової ваги у
ранньому віці
Термін введення
прикорму
Наявність пневмонії в
анамнезі
Наявність вітряної
віспи в анамнезі
Спадкова обтяженість
за метаболічним
синдромом
Середня тривалість
вживання їжі

Об’єм порції

Діти без
Градація ознаки інсулінорези
стентного
ожиріння
(n=53)
від 4 до 8 років
8 (15,09)
від 8 до 12 років
22 (41,51)
від 12 до 17 років
23 (43,4)
Ні
43 (81,13)
Так
10 (18,87)
Ні
43 (81,13)
Так
10 (18,87)

Діти з
інсулінорези
стентним
ожирінням
(n=56)
3 (5,36)
7 (12,5)
46 (82,14)
32 (57,14)
24 (42,86)
35 (62,5)
21 (37,5)

від 0 до 4 міс.
від 4 до 6 міс.
від 6 до 8 міс.
Ні
Так
Ні
Так
Ні
Так

0 (0)
17 (32,08)
36 (67,92)
50 (94,34)
3 (5,66)
33 (62,26)
20 (37,74)
25 (47,17)

7 (12,5)
29 (51,79)
20 (35,71)
40 (71,43)
16 (28,57)
17 (30,36)
39 (69,64)
4 (7,14)

28 (52,83)

52 (92,86)

до 10 хв.
від 10 до 20 хв.
від 20 хв.
від 1 до 2-х
долонь
від 2-х до 3-х
долонь

11 (20,75)
14 (26,42)
28 (52,83)

33 (58,93)
17 (30,36)
6 (10,71)

4 (7,55)

2 (3,57)

p

<0,001

0,007
0,031

0,001

0,002
0,001
<0,001

<0,001

0,363
49 (92,45)

54 (96,43)
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Ні
Так
Ні
Так

32 (60,38)
21 (39,62)
33 (62,26)

22 (39,29)
34 (60,71)
50 (89,29)

20 (37,74)

6 (10,71)

Ні
Так

45 (84,91)

19 (33,93)

8 (15,09)

37 (66,07)

11 (20,75)

19 (33,93)

15 (28,3)

24 (42,86)

27 (50,94)

13 (23,21)

31 (58,49)
11 (20,75)

8 (14,29)
12 (21,43)

11 (20,75)

36 (64,29)

Ні
Так
<33,67
33,67-67,33
>67,33
Ні

35 (66,04)
18 (33,96)
12 (22,64)
15 (28,3)
26 (49,06)

21 (37,5)
35 (62,5)
2 (3,57)
12 (21,43)
42 (75,0)

49 (92,45)

39 (69,64)

Так
Ні
Так

4 (7,55)
47 (88,68)

17 (30,36)
32 (57,14)

6 (11,32)

24 (42,86)

Т/Т 13910
С/Т 13910
С/С 13910

15 (28,3)
28 (52,83)

1 (1,79)
15 (26,79)

<0,001

10 (18,87)
40 (71,43)
від 0,88 до 18,35
48 (90,57)
14 (25,0)
Рівень базальної
інсулінемії
5 (9,43)
42 (75,0)
від 18,35 до 35,83
2
П р и м і т к а . р – розбіжності між групами за критерієм χ Пірсона

<0,001

Превалювання в
харчуванні фастфуда
Щоденне вживання до
2-3 порцій свіжих
овочів та фруктів
Щоденне вживання
червоного м’яса,
ковбас, картоплі,
рису, маргарину,
солодких напоїв
Кратність фізичної
активності
Тривалість
неакадемічного часу
перебування за
комп’ютером/
телевізором
Наявність клінічних
симптомів ЛН
Рівень фізичного
розвитку дитини в
перцентилях
Наявність acne
vulgaris
Порушення вікових
норм ініціації
пубертатного періоду
Генотип гена лактази

Звільнення
від
фізкультури
Тільки на уроках
фізкультури
Щоденно більше
1 години
< 1 години
1-2 години
> 3 годин

0,028
0,001

<0,001

0,011

<0,001

0,003

0,004
0,003

<0,001
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Як видно з таблиці 5.2 між групами дітей з наявним інсулінорезистентним
ожирінням та без нього не спостерігається статистично значущих розбіжностей за
розподілом показника об’єм порції їжі у долонях дитини (р>0,05), це дозволило
виключити даний чинник з подальшого аналізу.
Визначено, що серед пацієнтів з інсулінорезистентним ожирінням більша
частка дітей старших за 12 років (82,14 % проти 43,4 %, р<0,001), з патологічним
перебігом вагітності у матері (42,86 % проти 18,87%, р=0,007), надлишковою
вагою у ранньому віці (37,5 % проти 18,87 %, р=0,031), наявністю вітряної віспи в
анамнезі (69,64 % проти 37,74 %, р=0,001) та інші.
Як показали результати оцінки відношення шансів, розвиток ожиріння, що
перебігає з інсулінорезистентністю обумовлений впливом низки факторів, табл.
5.3.
Таблиця 5.3
Відношення шансів впливу досліджуваних факторів ризику на розвиток
інсулінорезистентного ожиріння
Досліджувана ознака
Вік дитини на момент огляду від 12 до 17
років
Патологічний перебіг вагітності у матері
Наявність надлишкової ваги в ранньому
віці
Термін введення прикорму від 0 до 4 міс.
Перенесена пневмонія в пубертатному віці
Перенесена вітряна віспа в анамнезі
Спадкова обтяженість за метаболічним
синдромом
Середня тривалість вживання їжі від 20 хв.
Об’єм порції від 1 до 2-х долонь дитини
Превалювання в харчуванні фастфуда

ВШ (OR)

95 % ДІ

р

6,00

2,51 - 14,37

<0,001

3,23

1,35 - 7,68

0,008

2,58

1,08 - 6,19

0,034

16,21
6,67
3,79

0,9 - 291,34
1,81 - 24,5
1,71 - 8,39

0,059
0,004
0,001

11,61

3,67 - 36,7

<0,001

0,11
0,45
2,36

0,04 - 0,29
0,08 - 2,59
1,09 - 5,08

<0,001
0,374
0,029
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Щоденне вживання до 2-3 порцій свіжих
0,2
овочів та фруктів
Щоденне вживання червоного м’яса,
ковбас, картоплі, рису, маргарину,
10,95
солодких напоїв
Кратність фізичної активності – тільки на
1,96
уроках фізкультури
Тривалість
неакадемічного
часу
перебування за комп’ютером/телевізором
6,87
більше 3 годин
Наявність клінічних симптомів ЛН
3,24
Рівень фізичного розвитку дитини більше
3,12
67,34 перцентилів
Наявність acne vulgaris
5,34
Порушення
вікових норм
ініціації
5,88
пубертатного періоду
Генотип гена лактази С/С 13910
10,75
Рівень базальної інсулінемії від 18,36
93,85
мкОд/мл
П р и м і т к а . р – статистична значущість ВШ
Найбільший

вплив

на

формування

0,07 - 0,55

0,002

4,31 - 27,86

<0,001

0,83 - 4,65

0,127

2,91 - 16,24

<0,001

1,48 - 7,1

0,003

1,39 - 7

0,006

1,66 - 17,16

0,005

2,16 - 15,99

0,001

4,37 - 26,44
5,51 1598,54

<0,001

інсулінорезистентного

0,002

ожиріння

здійснюють наступні негативні фактори (ВШ>1): рівень базальної інсулінемії від
18,36 мкОд/мл – шанси розвитку патологічного ожиріння при цьому підвищуються
в 93,85 разів (95 % ДІ 5,51 - 1598,54); спадкова обтяженість за метаболічним
синдромом – в 11,61 разів (95 % ДІ 3,67 - 36,7); щоденне вживання червоного м’яса,
ковбас, картоплі, рису, маргарину, солодких напоїв – в 10,95 разів (95 % ДІ 4,31 27,86); генотип гена лактази С/С 13910– в 10,75 разів (95 % ДІ 4,37 - 26,44).
Наявність перенесеної пневмонії в пубертатному віці також суттєво
збільшувало ризик патологічної інсулінорезистентності в 6,67 рази (95 % ДІ 1,81 24,5). Отримані дані збігаються з результатами досліджень, що демонструють
зв'язок між гальмуванням надлишком лактози сигнального шляху Gal–9/Tim-3 та
рівнем

інвазивності

патологічних

бактеріального кілінгу [243].

чинників,

відсутністю

нейтрофільного
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Серед позитивних прогностичних чинників (ВШ<1) виявлено: середню
тривалість вживання їжі від 20 хв. – ВШ=0,11 (95 % ДІ 0,04 - 0,29) та щоденне
вживання до 2-3 порцій свіжих овочів та фруктів – ВШ=0,20 (95 % ДІ 0,07 - 0,55),
що співпадає з результатами досліджень інших літературних джерел [46].
Не виявлено статистично значущого рівня відношення шансів за такими
чинниками, як термін введення прикорму, об’єм порції їжі та кратність фізичної
активності. Ці фактори не включалися у подальший аналіз та не були враховані при
побудові прогностичної моделі.
Наявність різноманітного впливу на ймовірність розвитку патологічного
ожиріння у дітей вимагає оцінювати його на ранньому діагностичному етапі за
сукупністю факторів. На підставі проведеного аналізу для побудови моделі
прогнозування

ймовірності

ускладненого

ожиріння,

що

перебігає

з

інсулінорезистентністю у дітей було відібрано 17 факторів зі статистично
значущим (р<0,05) впливом на результат.
Алгоритм побудови прогностичної моделі включав наступні етапи:
- Обчислення вагових прогностичних (діагностичних) коефіцієнтів (ПК) для
кожного фактору з використанням послідовного аналізу Вальда та визначення
коефіцієнту інформативності Кульбака (І) [5, 6] для кожного фактору (табл. 5.4);
- Відбір факторів з достатньою інформативністю (І≥0,5) [5, 6] та складання
прогностичної таблиці у яку включали тільки ті ознаки, що мали достатню
інформативність (табл. 5.5);
- Розрахунок сумарного балу прогностичних коефіцієнтів (ΣПК) для кожного
спостереження у групах дослідження;
- Визначення параметрів логістичної регресії за сумарними балами та
розрахунок теоретичної ймовірності патологічного ожиріння для кожного
спостереження;
- Розробка шкали оцінки ймовірності патологічного ожиріння за сумою балів;
- Оцінка розробленої прогностичної моделі за ROC аналізом та іншими
статистичними критеріями.
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Таблиця 5.4
Результати послідовного аналізу Вальда для факторів прогнозування
патологічного ожиріння у дітей на ранньому діагностичному етапі до появи
інсулінорезистентності

Прогностична ознака

Градація ознаки

від 4 до 8 років
від 8 до 12 років
Вік дитини на момент огляду
від 12 до 17 років
Патологічний перебіг вагітності Ні
у матері
Так
Ні
Наявність надлишкової ваги у
ранньому віці
Так
Ні
Наявність пневмонії в анамнезі
Так
Ні
Наявність вітряної віспи в
анамнезі
Так
Ні
Спадкова обтяженість за
метаболічним синдромом
Так
до 10 хв.
Середня тривалість вживання
від 10 до 20 хв.
їжі
від 20 хв.
Ні
Превалювання в харчуванні
фастфуда
Так
Ні
Щоденне вживання до 2-3
порцій свіжих овочів та фруктів Так
Щоденне вживання червоного
Ні
м’яса, ковбас, картоплі, рису,
Так
маргарину, солодких напоїв
Тривалість неакадемічного часу < 1 години
1-2 години
перебування за
комп’ютером/телевізором
> 3 годин

Результати
послідовного аналізу
Вальда
ПК
I
Ранг
-4,5
-5,2
2,7
-2,8
3,6
-3,4
3,0
-5,2
7,0
0,5
2,7
2,4
2,9
4,5
0,6
-6,9
0,02
1,9
7,6
-5,5
-1,1
6,4
-6,1
0,1
4,9

1,51

10

0,96

14

1,01

13

2,51

4

0,44

15

1,16

11

2,33

6

0,20

17

2,71

3

1,74

8

2,42

5
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Ні
-0,2
0,38
16
Так
2,6
<33,67
-8,0
Рівень фізичного розвитку
33,67-67,33
-1,2
12
1,05
дитини в перцентилях
>67,33
1,8
Ні
-4,8
Наявність acne vulgaris
7
2,19
Так
6,0
Ні
-3,2
Порушення вікових норм
9
1,64
ініціації пубертатного періоду
Так
5,8
Т/Т 13910
-12,0
С/Т 13910
Генотип гена лактази
-2,9
1
3,49
С/С 13910
5,8
від 0,88 до 18,35
-0,8
Рівень базальної інсулінемії,
2
3,02
мкОд/мл
9,0
від 18,36 та вище
П р и м і т к и : ПК – прогностичний коефіцієнт;
І – коефіцієнт інформативності Кульбака, жирним шрифтом
виділені інформативні значення ознаки при І≥0,5
Наявність клінічних симптомів
ЛН

Таблиця 5.5
Таблиця прогнозування патологічного ожиріння у дітей на ранньому
діагностичному етапі до появи інсулінорезистентності
Прогностична ознака
Генотип гена лактази
Рівень базальної інсулінемії, мкОд/мл
Щоденне вживання до 2-3 порцій
свіжих овочів та фруктів
Наявність пневмонії в анамнезі
Тривалість неакадемічного часу
перебування за
комп’ютером/телевізором

Градація ознаки

ПК

Т/Т 13910
С/Т 13910
С/С 13910
від 0,88 до 18,35
від 18,36 та вище
Ні
Так
Ні
Так
< 1 години
1-2 години
> 3 годин

-12,0
-2,9
5,8
-0,8
9,0
7,6
-5,5
-5,2
7,0
-6,1
0,1
4,9

I

3,49
3,02
2,71
2,51

2,42
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Середня тривалість вживання їжі

Наявність acne vulgaris
Щоденне вживання червоного м’яса,
ковбас, картоплі, рису, маргарину,
солодких напоїв
Порушення вікових норм ініціації
пубертатного періоду

до 10 хв.
від 10 до 20 хв.
від 20 хв.
Ні
Так
Ні
Так

Ні
Так
від 4 до 8 років
від 8 до 12 років
Вік дитини на момент огляду
від 12 до 17 років
Спадкова обтяженість за метаболічним Ні
синдромом
Так
<33,67
Рівень фізичного розвитку дитини в
33,67-67,33
перцентилях
>67,33
Наявність надлишкової ваги у ранньому Ні
віці
Так
Ні
Патологічний перебіг вагітності
Так
П р и м і т к и : ПК – прогностичний коефіцієнт;
І – коефіцієнт інформативності Кульбака

4,5
0,6
-6,9
-4,8
6,0
-1,1
6,4
-3,2
5,8
-4,5
-5,2
2,7
2,4
2,9
-8,0
-1,2
1,8
-3,4
3,0
-2,8
3,6

2,33

2,19
1,74
1,64

1,51

1,16

1,05

1,01
0,96

Ранжування за коефіцієнтом інформативності Кульбака (І) показало, що
перші місця серед чинників, що прогнозують інсулінорезистентне ожиріння у дітей
на ранньому діагностичному етапі є генотип гена лактази, рівень базальної
інсулінемії та щоденне вживання до 2-3 порцій свіжих овочів та фруктів, ці фактори
та інші мають високу інформативну значимість (3,0>I≥1,0). Помірна інформативна
(діагностична) значимість (1,0>I≥0,50) була характерною для патологічного
перебігу вагітності у матері пробанда. Низька прогностична інформативність
(0,5>I≥0,20) встановлена для наявності вітряної віспи в анамнезі, превалювання у
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харчуванні фастфуду та наявності клінічних симптомів ЛН. Ці чинники було
вилучено з прогностичної таблиці.
У таблицю прогнозування ускладненого ожиріння, що перебігає з
інсулінорезистентністю у дітей на ранньому діагностичному етапі було обрано 14
факторів з достатньою інформативною прогностичною значимістю (І≥0,5), які є
зручними для застосування у клінічній практиці (табл. 5.5, рис. 5.1).

Рис. 5.1. Предиктори формування інсулінорезистентності на ранньому
діагностичному етапі у дітей з різними генотипами LCT згідно коефіцієнта
інформативності Кульбака (І).
Всі ознаки у прогностичній таблиці розміщені у порядку зменшення їх
інформативності. Знак плюс біля прогностичного коефіцієнту свідчить на користь
виникнення інсулінорезистентного ожиріння, знак мінус – на користь його
відсутності.
Для діагностики (прогнозу) захворювання, з використанням ПК виконується
послідовна процедура, шляхом підсумування діагностичних (прогностичних)
коефіцієнтів, що відповідають виявленим у пацієнта ознакам до моменту
досягнення

діагностичного

порогу.

Вибір

діагностичних

порогів

(суми

діагностичних коефіцієнтів), що дозволяють спрогнозувати появу патології
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проводять з використанням похибок 1-го та 2-го типу і для досягнення 95 %
вірогідності безпомилкового прогнозу орієнтуються на діапазон ∑ПК≥13,0 –
прогнозується наявність патології, або ∑ПК≤-13,0 – прогнозується відсутність
патології. Відповідно для досягнення 99 % вірогідності безпомилкового прогнозу
орієнтуються на діапазон відповідно ∑ПК≥20,0 та ∑ПК≤-20,0. Якщо сума
знаходилася у межах між визначеними діагностичними порогами робиться
висновок про недостатність наявної інформації для прийняття рішення із заданим
рівнем помилок [5, 6].
Використовувати

розроблену

таблицю

прогнозування

патологічного

ожиріння можна за вищезазначеним принципом роботи, який вважається
класичним підходом. Тоді підсумовування балів для кожного пацієнта може
закінчуватися при досягненні певного порогового значення ∑ПК без включення у
загальну суму певної кількості прогностичних коефіцієнтів. Для включення у
розроблену модель усіх інформативних ПК та для визначення детальної шкали
прогнозу ймовірності розвитку патологічного ожиріння нами було проведено
розрахунок сумарного балу прогностичних коефіцієнтів (ΣПК) для кожного
спостереження у групах дослідження з подальшим логістичним регресійним та
ROC аналізом.
Обчислена сума балів прогностичних коефіцієнтів (ΣПК) для кожного
спостереження була розрахована з урахуванням відповідної вагової кваліфікації
(табл. 5.5) і на її основі визначені параметри логістичної регресії за формулами
(5.1), (5.2) [14]:
Р=exp(z)/(1+exp(z)), z=b0+ b1×(ΣПК),

(5.1),

де Р – теоретична ймовірність патологічного ожиріння у дітей;
ΣПК – сума балів у конкретного пацієнта;
b0 та b1 – коефіцієнти регресії.
Отримане регресійне рівняння:
Р=exp(1,0976614708555+(0,11163272142568)×ΣПК)/

(5.2)
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/(1+exp(1,0976614708555+(0,11163272142568) ×ΣПК))
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. Критерієм
віднесення дитини до групи певного ризику було значення обчисленої ймовірності
Р, яка змінюється у діапазоні від 0 до 1 і рівень якої більше 0,5 (або 50 %) вказує на
підвищений ризик і відповідає ΣПК більше 10 балів (рис. 5.2).

Model: Logistic regression (logit)
y=exp(1,0976614708555+(,11163272142568)*x)/(1+exp(1,0976614708555+(,11163272142
1,2

1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

0,0

-0,2
-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

Сума балів за прогностичною моделлю патологічного ожиріння

Рис. 5.2. Залежність теоретичної ймовірності розвитку патологічного
ожиріння у дітей від підсумкового балу за прогностичною моделлю
Побудова логістичного регресійного рівняння з визначенням порогових
значень сумарного балу ПК дозволила визначити детальну класифікацію
ймовірності розвитку патологічного ожиріння у дітей при різному значенні суми
балів у діапазоні від -50 до +50:
дуже низька ймовірність ΣПК<-36 балів (Р<5,11 %),
низька ймовірність – -36≤ΣПК<-20 балів (5,11 %≤Р<24,32 %),
помірна ймовірність – -20≤ΣПК<-10 балів (24,32 %≤Р<49,53 %),
висока ймовірність – -10≤ΣПК<10 балів (49,53 %≤Р<90,15 %),
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дуже висока ймовірність – ΣПК ≥10 балів (Р>90,15 %).
Прийнятність такої класифікації підтверджується аналізом середньої суми
прогностичних коефіцієнтів у виділених групах, рис. 5.3.

20
11,94

Сума балів за прогностичною моделлю

10

0

-10

р<0,001 за критерієм Ст'юдента

-20

-30

-40

-30,30

Mean
Mean±SE
Mean±0,95 Conf. Interval

З патологічним ож ирінням

Без патологічного ож иріння

Рис. 5.3. Середні значення підсумку ПК за моделлю прогнозування
патологічного ожиріння у дітей на ранньому діагностичному етапі (М±m та 95 %
ДІ).
У дітей з патологічним ожирінням ΣПК у середньому склала 11,94±2,35
(17,62) – М±m (SD) балів, тоді як у групі без нього: -30,30±2,43 (17,70) балів зі
статистично значущими розбіжностями між групами (р<0,001).
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 ROC-аналізу.
Частка вірного передбачення фактичної приналежності пацієнта до тієї чи
іншої групи (має патологічне ожиріння чи ні) склала 87,16 %.
За формою ROC кривої і площі під нею (AUC) проводилася оцінка
прогностичної точності моделі. Площа під ROC-кривою показує залежність
кількості

правильно

класифікованих

випадків

до

кількості

неправильно
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класифікованих результатів. Чим ближче крива розташована до верхнього лівого
кута, і відповідно, чим більше площа під кривою, тим краще її дискримінаційна
потужність. Якщо AUC знаходиться у межах 0,9 - 1, то якість моделі вважається
відмінною; 0,8 - 0,9 – дуже доброю; 0,7 - 0,8 – доброю; 0,6 - 0,7 – середньою; 0,5 0,6 – незадовільною; значення менше 0,5 вказує на непридатність моделі [25, 206].
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 0,884 - 0,980 (рис. 5.4).
Сумма баллов
100
Sensitiv ity : 94,6
Specif icity : 84,9
Criterion: >-13,5

Sensitivity

80

60

40

20
AUC = 0,945
P < 0,001

0
0

20

40

60

80

100

100-Specificity

Рис. 5.4. Операційні характеристики моделі прогнозування патологічного
ожиріння у дітей на ранньому діагностичному етапі за даними ROC-аналізу
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. Отримане граничне
значення суми балів можна використовувати у якості класифікатора щодо
несприятливого прогнозу розвитку патологічного ожиріння у дітей – сума ПК
більше -13,5 буде свідчити про несприятливий прогноз.
Для демонстрації використання моделі прогнозування патологічного
ожиріння, що протікає з інсулінорезистентністю наводимо клінічний приклад №1:
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хворий Михайло А., 17 років, перебував в ендокринологічному відділенні з
клінічним діагнозом: Ожиріння патологічне (ІМТ=36,82). Гіпоталамічний синдром
пубертатного періоду. Лактазна недостатність дорослого типу (генотип С/С 13910).
Звернувся до стаціонару зі скаргами на надлишкову вагу, періодичний
головний біль, acne vulgaris. При огляді зріст 1,85 м (91-й перцентиль), вага тіла 126
кг. З анамнезу відомо: дитина від першої фізіологічної вагітності, у матері - ЦД 2
типу та артеріальна гіпертензія. На першому році життя відмічалась надлишкова
вага. Інфекційними захворюваннями не хворів. Порушень вікових норм ініціації
пубертатного періоду не відмічалось. При аналізі харчового щоденника відомо про
щоденне вживання червоного м’яса, ковбас, картоплі, рису, маргарину, солодких
напоїв та відсутність вживання свіжих овочів та фруктів. Тривалість прийому їжі
біля 5-7 хвилин. Добовий неакадемічний час використання комп’ютера або
телевізора 9 годин.
Дослідження: ПЛР-РЧ з визначенням генотипу гена лактази –генотип С/С
13910; рівень базальної інсулінемії 23,21 мкОд/мл.
Обравши діагностично - значущі показники для пацієнта Михайла А., 17
років ми отримали загальне діагностичне значення 43,4 бали, що відповідає дуже
високій ймовірності патологічного ожиріння. Наявність інсулінорезистентності
була підтверджена розрахунком індексу НОМА-IR, який склав 6,43 (>95-го
перцентиля для даного віку та статі), табл. 5.6.
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Таблиця 5.6
Модель прогнозу патологічного ожиріння, що протікає з
інсулінорезистентністю

Прогностична ознака

Генотип гена лактази
Рівень базальної
інсулінемії, мкОд/мл
Щоденне вживання до
2-3 порцій свіжих
овочів та фруктів
Наявність пневмонії в
анамнезі
Тривалість
неакадемічного часу
перебування за
комп’ютером/телевізор
ом
Середня тривалість
вживання їжі
Наявність acne vulgaris
Щоденне вживання
червоного м’яса,
ковбас, картоплі, рису,
маргарину, солодких
напоїв
Порушення вікових
норм ініціації
пубертатного періоду
Вік дитини на момент
огляду

Градація ознаки

ПК

Т/Т 13910
С/Т 13910
С/С 13910
від 0,88 до 18,35
від 18,35 та вище
Ні
Так

-12,0
-2,9
5,8
-0,8
9,0
7,6

Ні
Так
< 1 години
1-2 години
> 3 годин

-5,2
7,0
-6,1
0,1

до 10 хв.
від 10 до 20 хв.
від 20 хв.
Ні
Так
Ні
Так

4,5
0,6
-6,9
-4,8
6,0
-1,1

-5,5

Показники
пацієнта

С/С 13910

Оцінка
балів
пацієнта
5,8

23,21

-0,8

Ні

-5,5

Ні

-5,2

> 3 годин

6,1

до 10 хв.

0,6

Так

-4,8

Так

-1,1

Ні

-3,2

17 років

-5,2

4,9

6,4
Ні
Так

-3,2

від 4 до 8 років
від 8 до 12 років
від 12 до 17 років

-4,5
-5,2
2,7

5,8
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Спадкова обтяженість
за метаболічним
синдромом

Ні
Так

2,4
2,9

1

2,4

<33,67
33,67-67,33
>67,33
Наявність надлишкової Ні
ваги у ранньому віці
Так
Ні
Патологічний перебіг
вагітності
Так
Рівень фізичного
розвитку дитини в
перцентилях

Результат

-8,0
-1,2
91
1,8
1,8
-3,4
Так
3,0
3,0
-2,8
Ні
-2,8
3,6
ΣПК=43,4
дуже висока ймовірність патологічного ожиріння

Клінічний приклад № 2: хвора Тетяна Г., віком 10 років знаходилась в
ендокринологічному відділенні з діагнозом: Ожиріння за аліментарно –
конституціональним типом (ІМТ=22,12). Лактазна персистенція (генотип Т/Т
13910).
Звернулася зі скаргами на збільшення ваги до 3 кг за останній місяць,
підвищення апетиту. З анамнезу відомо, що дівчинка народжена з вагою 3750 г від
першої

фізіологічної

вагітності

від

здорових

батьків.

Інфекційними

захворюваннями не хворіла. Штучне вигодовування з 4 місяців, в кінці першого
року життя важила 14 кг. При аналізі харчового щоденника виявлено: 5-разове
харчування, в щоденному раціоні превалюють біле м'ясо птиці, кролика, риби,
приблизно 2-3 порції свіжих овочів та фруктів, кисло – молочні продукти, але обсяг
порції складає 3 дитячих долоні. Зі слів мами, середня тривалість їжі близько 15
хвилин, відпочинок – активний у вигляді прогулянок (1-2 години на день), щоденне
перебування перед монітором телевізора, комп’ютера близько 30 хвилин.
При обстеженні вага дівчинки склала 45,3 кг, зріст 1,43 м. ІМТ=22,12,
фізичний розвиток – 76 перцентилів. Шкіра чиста, гладенька, блідо-рожевого
кольру. Підшкірно- жирова клітковина надлишкова за змішаним типом. Статевий
розвиток за Tanner відповідає віку та статі. Дослідження: ПЛР-РЧ з визначенням
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генотипу гена лактази –генотип Т/Т 13910; рівень базальної інсулінемії 13,85
мкОд/мл.
Використовуючи

математичну

модель

індивідуальної

вірогідності

патологічного ожиріння на ранньому діагностичному етапі, що перебігає з
інсулінорезистентністю, ми обрали діагностично-значущі критерії для пацієнтки
Тетяни Г. Отримане нами загальне діагностичне значення склало: – 43,1 бал, що
свідчить про дуже низьку ймовірність патологічного ожиріння. Відсутність
патологічного ожиріння, що перебігає з інсулінорезистентністю була підтверджена
розрахунком індексу НОМА-IR, який склав 2,87 (табл. 5.7).
Таблиця 5.7
Модель прогнозу патологічного ожиріння, що протікає без
інсулінорезистентності
Оцінка
Прогностична ознака

Генотип гена лактази
Рівень базальної
інсулінемії, мкОд/мл
Щоденне вживання до
2-3 порцій свіжих
овочів та фруктів
Наявність пневмонії в
анамнезі
Тривалість
неакадемічного часу
перебування за
комп’ютером/телевізо
ром

Градація ознаки

ПК

Т/Т 13910
С/Т 13910
С/С 13910
від 0,88 до 18,35
від 18,35 та вище
Ні
Так

-12,0
-2,9
5,8
-0,8
9,0
7,6

Ні
Так
< 1 години
1-2 години
> 3 годин

-5,2
7,0
-6,1
0,1

-5,5

4,9

Показники

балів

пацієнта

пацієнта

С/С 13910

-12

23,21

-0,8

Ні

-5,5

Ні

-5,2

> 3 годин

4,9
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Середня тривалість
вживання їжі
Наявність acne vulgaris
Щоденне вживання
червоного м’яса,
ковбас, картоплі, рису,
маргарину, солодких
напоїв
Порушення вікових
норм ініціації
пубертатного періоду
Вік дитини на момент
огляду
Спадкова обтяженість
за метаболічним
синдромом

до 10 хв.
від 10 до 20 хв.
від 20 хв.
Ні
Так
Ні
Так

4,5
0,6
-6,9
-4,8
6,0
-1,1
6,4

Ні
Так

-3,2

від 4 до 8 років
від 8 до 12 років
від 12 до 17 років
Ні
Так

-4,5
-5,2
2,7
2,4

5,8

2,9

до 10 хв.

4,5

Так

6,0

Так

6,4

Ні

-3,2

17 років

2,7

1

2,9

<33,67
33,67-67,33
>67,33
Наявність надлишкової Ні
ваги у ранньому віці
Так
Ні
Патологічний перебіг
вагітності
Так
Рівень фізичного
розвитку дитини в
перцентилях

Результат

-8,0
-1,2
91
1,8
1,8
-3,4
Так
3,0
3,0
-2,8
Ні
-2,8
3,6
ΣПК= -43,1
дуже низька ймовірність патологічного ожиріння

Таким чином, до факторів ризику розвитку інсулінорезистентності при
патологічному ожирінні з достатньою інформативною прогностичною значимістю
(І≥0,5), відносять: генотип гена лактази; рівень базальної інсулінемії, мкОд/мл;
щоденне вживання до 2-3 порцій свіжих овочів та фруктів; пневмонія в анамнезі;
тривалість неакадемічного часу перебування за комп’ютером/телевізором; середня
тривалість вживання їжі; наявність acne vulgaris; щоденне вживання червоного
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м’яса, ковбас, картоплі, рису, маргарину, солодких напоїв; порушення вікових
норм ініціації пубертатного періоду; вік дитини на момент огляду; спадкова
обтяженість за метаболічним синдромом; рівень фізичного розвитку дитини в
перцентилях; наявність надлишкової ваги у ранньому віці; патологічний перебіг
вагітності у матері пробанда.
Показники

ефективності

запропонованої

нами

математичної

моделі

прогнозування патологічного ожиріння, що протікає з інсулінорезистентністю, при
використанні на 56 пацієнтах, становили: чутливість - 94,64 %, специфічність 84,91 % та їх узагальнюючий показник – площу під ROC кривою AUC=0,945
(р<0,001) з 95 % ДІ (0,884 - 0,980). Тест прогнозування негативного результату83,16 %. Частка вірного 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.
Матеріали даного розділу опубліковані в наукових працях та викладені у
доповідях:
1. Абатуров А.Е. Роль галектина 9 при ожирении у детей с полиморфизмами
гена лактазы / А.Е. Абатуров, А.А. Никулина // Материалы научнопрактической конференции с международным участием «Пищевая
непереносимость у детей. Современные аспекты диагностики, лечения,
профилактики и диетотерапии». 2016. С. 114-125.
2. Абатуров А.Е. Клиническое значение избыточного содержания лактозы в
диете (часть 1) / А.Е. Абатуров, А.А. Никулина, Ю.В. Демиденко //
Здоровье ребенка. 2016. №1(69). С. 104-109.
3. Абатуров А.Е. Клиническое значение избыточного содержания лактозы в
диете (часть 2) / А.Е. Абатуров, А.А. Никулина // Здоровье ребенка. 2016.
№ 2(70). С. 150-157.
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5. Абатуров О.Є. Однонуклеотидні поліморфізми гена лактази та їх асоціація
з інсулінорезистентністю у дітей // О.Є. Абатуров, А.О. Нікуліна //
Програма XVІІІ щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції
з міжнародною участю «Актуальні питання педіатрії» (Сідельниковські
читання), 21-22 вересня 2016 р., Львів. 2016: 24.
6. Абатуров О.Є. Ожиріння та лактазна недостатність у дітей / О.Є. Абатуров,
А.О. Нікуліна // Програма XIV науково-практичної конференції з
міжнародною участю «Ендокринна патологія у віковому аспекті» з доповіддю
«» (24-25 листопада 2016 р., Харків). 2016: 5.
7. Абатуров О.Є. Дисліпопротеїдемія при ожирінні у дітей з поліморфізмами
гена лактази / О.Є. Абатуров, А.О. Нікуліна // Програма Науково-практичної
конференції

з

міжнародною

участю

«Досягнення

та

перспективи

експериментальної і клінічної ендокринології» (XVI Данілевських читаннях),
2-3 березня 2017 р., Харків. 2017: 4.
8. Абатуров О.Є. Клінічне значення надлишкового вмісту лактози в дієті при
ожирінні в дітей / О.Є. Абатуров, А.О. Нікуліна // Програма
Міжрегіональної науково-практичної конференції з міжнародною участю,
присвяченої пам’яті проф. Ю.В. Бєлоусова «Інновації в дитячій
гастроентерології та нутріціології в практиці дитячого та сімейного
лікаря» (20-21 жовтня 2016 р., Харків). 2016: 8.
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РОЗДІЛ 6
ПЕРСОНІФІКОВАНА ТЕРАПІЯ ОЖИРІННЯ В ДІТЕЙ З ГЕНОТИПОМ С/С
13910 ГЕНА ЛАКТАЗИ
6.1. Низьколактозна дієтотерапія при ожирінні в дітей, асоційованому
з мальдигестією лактози
В експериментальних дослідженнях було встановлено, що надлишок лактози
в дієті супроводжується розвитком інсулінорезистентності [213]. У зв’язку з чим,
ми вважаємо, що контроль над споживанням лактози [33, 205], особливо в дітей з
генотипом С/С 13910 гена LCT є ключовим моментом в організації дієтотерапії у
хворих на ожиріння дітей. Однак, контроль над рівнем споживання лактози
надзвичайно ускладнений через її наявність в різноманітних немолочних
продуктах харчування, в яких лактоза міститься в так званому «прихованому
вигляді». Деякі напої для сніданку, порошки та продукти для схуднення можуть
містити стільки ж лактози, скільки і цільне молоко [22, 149]. Для подолання
вищенаведених ускладнень, нами на підставі даних роботи Antonio Gasbarrini і
співавт. [147, 164] була розроблена комп'ютерна програма, яка дозволяє формувати
збалансовану низьколактозну дієту «Low-lactose diet» дітям з ожирінням та
лактазною недостатністю.
На початку нашого дослідження і через 6 місяців після завершення
лікувального етапу зниження ваги, проводилася оцінка ефективності лікування за
антропометричними

(ІМТ)

і

метаболічними

критеріями

(рівень

інсулінорезистентності і мальдигестії лактози) у дітей. Оцінка ІМТ (кг/м2)
проводилася за допомогою створеної нами комп'ютерної програми «Low-lactose diet»
з точністю до 0,01 перцентиля (рис. 6.1), згідно з додатками до Наказу МОЗ України
від 03.02.09 № 55 «Про затвердження протоколів лікування дітей з ендокринними
захворюваннями» та Наказу МОЗ України від 27.04.06 № 254 «Про затвердження
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протоколу надання медичної допомоги дітям за спеціальністю «Дитяча
ендокринологія», а також рекомендаціями ВООЗ [249].

Рис. 6.1. Оцінка ІМТ за допомогою перцентильних кривих з використанням
програми «Low-lactose diet».
Примітка: на відміну від існуючих програм для оцінки ІМТ у дітей від 0-5
років (Anthro) та від 5 до 19 років (AnthroPlus), запропонована нами програма
«Low-lactose diet» має україномовний інтерфейс, дозволяє розрахувати ІМТ з
точністю до 0,01 перцентилів та провести візуальну оцінку перцентильних кривих
в динаміці спостереження.
Всі діти з генотипом С/С 13910 (n=38) були розподілені на дві клінічні групи,
репрезентативні за кількістю (n=19), віком (13,8), статтю (51 % хлопчиків) та
ступенем клінічних проявів мальдигестії лактози. Всім пацієнтам була призначена
терапія основного захворювання згідно вітчизняного протоколу зі спеціальності
«Дитяча ендокринологія» за Наказом № 254 МОЗ України від 27.04.06. Додатково
дітям з основної групи порівняння з 1-го дня лікування була призначена
низьколактозна дієта за допомогою створеної нами комп'ютерної програми «Lowlactose diet», рис.6.2.

139

Рис. 6.2. Розрахунок низьколактозної дієтотерапії за допомогою програми
«Low-lactose diet» при ожирінні у дітей з генотипом С/С 13910.
Критеріями ефективності лікування, згідно рекомендацій ВООЗ, вважались
антропометричні, а саме зниження маси тіла та ІМТ через 6 місяців спостереження
до 5 % від первинної ваги (або до 4,75 перцентилів) - як незадовільний ефект, від 5
до 9 % (або від 4,75- 9,5 перцентилів) - як задовільний ефект та більше 10 % (9,5
перцентилів) – як добрий ефект. Також враховувалась нормалізація метаболічних
показників: інсулінорезистентності за індексом НОМА-IR та відсутністю
мальдигестії лактози за рівнем концентрації водню в видихуваному повітрі під час
водневого дихального тесту з навантаженням лактозою.
У дітей основної та контрольної групи порівняння через 6 місяців лікування
відмічалось достовірно значиме зниження ваги тіла та ІМТ, але згідно критеріїв
ефективності лікування ожиріння, прийнятих ВООЗ, у дітей основної групи
відмічався задовільний ефект зниження надлишкової ваги, що склав 5,3±0,3 %, тоді
як у дітей контрольної групи відмічався незадовільний ефект, що склав 4,1±0,5 %
протягом 6 місяців спостереження (р<0,05). У дітей основної групи, що
отримували лактози менше 1 г на добу, показник зниження ІМТ склав більше 4,75
перцентилів і вважався задовільним, згідно критеріїв ВООЗ, відповідно - 98±0,52
перцентилів на початку та 93±0,76 перцентилів через 6 місяців лікування (p<0,05).
Тоді як у дітей контрольної групи, що не отримували корекції рівня лактози в дієті,
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зниження ІМТ на початку та через 6 місяців стандартної терапії також було
статистично значимим, але нижчим за 4,75 перцентилів та склало відповідно
97±0,61 та 95±0,13 перцентилів та за критеріями ВООЗ вважалося незадовільним.
Середній рівень інсулінорезистентності, що визначався за індексом НОМА-IR у
дітей основної групи також мав достовірне зниження та склав 6,8±0,3 до
застосування низьколактозної дієти та 4,4±0,3 через 6 місяців лікування (p<0,05), в
порівнянні з дітьми контрольної групи, у яких індекс НОМА-IR до застосування
стандартної терапії склав 5,7±0,9 та 4,3±0,8 через 6 місяців лікування (p>0,05).
Концентрація водню під час проведення водневого дихального тесту у дітей
основної групи мала достовірно значуще зниження (p<0,05), а саме середня
концентрація водню в повітрі, що видихалося була вищої на 38±0,96 pmm від
базального рівня до застосування низьколактозної терапії та набула значення
22±0,2 pmm після лікування, але не досягла фізіологічного рівня, що потребує
призначення препаратів екзогенної лактази на подальших етапах лікування.
Зниження середнього рівня концентрації водню в повітрі, що видихається у дітей
контрольної групи, в порівнянні з базальним рівнем на початку лікування не мало
статистичного значення і склало на початку застосування лише стандартної терапії
37±1,8 pmm та 31±2,6 pmm через 6 місяців спостереження і потребує подальшого
обмеження вживання лактози залежно від рівня мальдигестії (p>0,05), табл. 6.1.
Таблиця 6.1
Оцінка ефективності низьколактозної дієтотерапії для корекції
ожиріння у дітей з лактазною недостатністю
Групи
порівняння

ІМТ, перцентиль
До
лікування

Основна
група (n=19)
Контрольна
група (n=19)

Індекс НОМА- IR

Після
До
Після
лікування лікування лікування

Н2-дихальний тест,
рmm
До
Після
лікування лікування

98±0,52

93±0,76*

6,8±0,3

4,4±0,3*

38±0,96

22±0,2*

97±0,61

95±0,13*

5,7±0,9

4,3±0,8

37±1,08

31±2,6

Примітка: р*- <0,05 (за критерієм Стьюдента)
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Таким чином, для зменшення інсулінорезистентності при ожирінні в дітей з
генотипом С/С 13910, асоційованому з лактазною недостатністю дорослого типу
поруч зі стандартною терапією може бути рекомендована низьколактозна
дієтотерапія за створеною нами комп’ютерною програмою «Low-lactose diet» з
можливим застосуванням препаратів екзогенної лактази, згідно запропонованому
алгоритму, рис. 6.3:

Рис. 6.3. Алгоритм лікування ожиріння у дітей з генотипом С/С 13910
Примітка: низьколактозна дієта передбачає обмеження вживання лактози
до 12 г на добу при ВДТНЛ<10 pmm, до 1 г на добу при ВДТНЛ 10-19 pmm та
комбінацію з замісною терапією препаратами екзогенної лактази при ВДТНЛ >20
pmm [199].

142

6.2. Оцінка ефективності застосування замісної ферментної терапії при
ожирінні в дітей, асоційованому з лактазною недостатністю
Патологічний тип ожиріння, що перебігає з інсулінорезистентністю,
характеризується клінічними проявами ЛН (ρ=0,29; р=0,002) та асоціюється з
генотипом

С/С

13910

(ρ=0,56;

р<0,001).

Доведено,

що

використання

низьколактозної дієти за допомогою створеної нами комп'ютерної програми «Lowlactose diet» [9] в порівнянні зі стандартною терапією знижує ризик формування
мальдигестії та інсулінорезистентності й на задовільному рівні (згідно критеріїв
ВООЗ) знижує ІМТ протягом 6-місячного використання. Але, більш тривале
призначення низьколактозної дієти не може бути достатньо фізіологічним, у
зв’язку з виключенням багатогранного впливу лактози на організм дитини [1, 2].
Тому, для вирішення проблеми ЛН при ожирінні в дітей, ми використовували
препарат екзогенної лактази протягом 1 місяця в дозі 3000 ALU тричі на добу. Для
послідуючої оцінки ефективності лікування ожиріння у дітей 6-18 років з
генотипами, включаючи SNP, LCT були виділені три групи:
Група 1 – (n=10), діти з генотипом С/С 13910 до лікування з мальдигестією
лактози, які отримували препарат екзогенної лактази;
Група 2 – (n=11), діти з генотипом С/С 13910 з мальдигестією лактози, які
отримували низьколактозну дієту;
Група 3 – (n=64), діти, які отримували лише стандартну терапію: з генотипом
Т/Т 13910 (n=11), з генотипом C/T 13910 (n=10), з генотипом С/С 13910, без
мальдигестії лактози (n=23).
Порівняльний аналіз ефективності проведеної терапії проводився для групи
генотипу С/С 13910, оскільки тільки у цій групі використовувалися усі три різні
підходи до лікування (стандартна терапія, низьколактозна дієта та призначення
препарату екзогенної лактази).
Природна експресія Gal–9 до лікування пацієнтів з ожирінням мала негативні
кореляційні зв'язки з ризиком патологічного ожиріння (ρ= -0,47), рівнем
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концентрації водню в видихуваному повітрі (ρ= -0,48), рівнем глікованого
гемоглобіну (ρ= -0,5) та позитивний кореляційний зв'язок з прогнозуємою
ефективністю лікування (ρ=+0,6), р<0,05. Після лікування рівень експресії мРНК
Gal–9 мав негативний кореляційний зв'язок з наявністю супутнього жирового
гепатозу (ρ= -0,37), рівнем ІМТ>95-го перцентиля (ρ= -0,47) та наявністю стрій
(ρ= -0,53), р<0,05.
Медіанні значення рівня експресії мРНК Gal-9 у дітей з генотипом С/С 13910
в групах порівняння характеризуються 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)), представлені на рис. 6.4.
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Рис. 6.4. Медіанні значення експресії мРНК Gal-9 (УО ∆mRNA Gal-9/mRNA
actin) до та після лікування в групах з різними підходами до лікування (Ме з 95 %
ДІ медіани)
П р и м і т к а . *– р<0,05 порівняно з рівнем до лікування за критерієм
Вілкоксона
Стосовно використання лише стандартної терапії у дітей з генотипом С/С 13910,
без мальдигестії лактози з третьої групи порівняння відмічалось суттєве 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).
Під час аналізу медіанних показників водневого дихального тесту в трьох групах
порівняння з різними підходами до лікування відмічалось 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 водневого дихального тесту 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
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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)). В 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).
Таким чином, надлишок лактози в дієті дитини викликає мальдигестію
лактози, пригнічує сигнальний шлях Gal-9/Tim-3 та сприяє прозапальному типу
імунної відповіді на позаклітинному рівні.
У дітей з генотипом С/С 13910 рівень експресії мРНК Gal-9 залежить від
мальдигестії лактози, яка потребує замісної терапії, що поєднує низьколактозну
дієту та використання препаратів екзогенної лактази.
При відсутності мальдигестії лактози, використання лише стандартно у дітей
з генотипом С/С 13910 наближає рівень гіперекспресії мРНК Gal–9 до рівня
здорових дітей без ожиріння. Встановлені кореляційні взаємозв’язки між змінами
рівнів експресії мРНК Gal–9 при ожирінні в дітей до та після лікування з
використанням

препаратів

екзогенної

лактази,

що

дозволило

уточнити

патогенетичні механізми ожиріння та надало підстави вважати застосування
препаратів екзогенної лактази доцільним.
Результати змін індексу НОМА-IR, водневого дихального тесту, експресії
галектину 9 за визначеними групами дослідження представлено у табл. 6.2.
Таблиця 6.2
Динаміка показників І НОМА-IR, ВДТНЛ, Gal-9 в залежності від методу
лікування в групах порівняння у дітей з генотипом С/С 13910
Показники
Me (25 %;75 %)
Індекс НОМА-IR, %
ВДТНЛ, pmm
Галектин 9, УО

До лікування

Після лікування

Група 1 (n=10)
7,67 (4,42;
3,67 (2,35; 5,54)
13,11)
40,0 (32,0;
10,0 (5,0; 22,0)
64,0)
33,07 (14,77; 226,62 (143,87;
59,91)
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
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∆mRNA Gal-9/mRNA
actin
Індекс НОМА-IR, %
ВДТНЛ, pmm
Галектин 9, УО
∆mRNA Gal-9/mRNA
actin

Група 2 (n=11)
4,98 (2,89;
3,64 (2,52; 5,26)
7,53)
40,0 (26,0;
17,0 (10,0; 45,0)
48,0)
42,47 (29,17;
55,77)

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

-1,72 (-3,25 –
0,86)
-18,0 (-36,0 –
1,0)
243,97 (155,01
– 261,48)

0,032
0,023
0,010

Група 3 (n=23)
4,61 (3,20;
-0,67 (-2,0 –
Індекс НОМА-IR, %
3,91 (3,04; 5,40)
0,334
6,43)
0,49)
11,0 (8,0;
3,0 (-12,0 –
ВДТНЛ, pmm
16,0 (6,0; 26,0)
0,975
45,0)
7,0)
Галектин 9, УО
1081,94
392,58 (332,86; -404,6 (-454,34
∆mRNA Gal-9/mRNA
(937,46;
0,005
556,56)
– -330,97)
actin
1286,34)
Розбіжності між групами
р≤0,050
p1-2<0,05
Індекс НОМА-IR, %
p=0,672
p1-3<0,05
p2-3≥0,05
р=0,009
p1-2>0,05
ВДТНЛ, pmm
p=0,413
p1-3=0,023
p2-3>0,05
р=0,001
Галектин 9, УО
p1-2>0,05
∆mRNA Gal-9/mRNA
p=0,070
p1-3=0,001
actin
p2-3>0,05
П р и м і т к и . p* – розбіжності у динаміці за критерієм Вілкоксона порівняно з
початковим рівнем;
p – розбіжності між групами за непараметричним дисперсійним
аналізом Краскела-Уолліса та при виявлені 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.
При аналізі розподілу за ефективністю терапії у групах в залежності від
обраного методу лікування (рис. 6.5), виявляється, що у більшості дітей, які
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отримували препарат екзогенної лактази та низьколактозну дієту спостерігається
висока ефективність лікування, тоді як ефективність стандартної терапії
оцінюється як середня (р<0,001).
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Рис. 6.5. Розподіл за ефективністю терапії у групах лікування в залежності
від обраного методу у дітей з генотипом С/С 13910
П р и м і т к а . розбіжності між групами за критерієм хі-квадрат – р<0,001
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у дітей / А.О. Нікуліна, О.Л. Кривуша // Международный журнал
педиатрии, акушерства и гинекологии. 2017. № 11(3). С. 47.
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гена

лактази

з
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РОЗДІЛ 7
АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ
Ожиріння у дітей в сучасному урбанізованому суспільстві є глобальною
медико-соціальною проблемою, вирішення якої, ймовірно, лежить в персоніфікації
профілактики

і

лікування

даного

захворювання.

Одним

з

можливих

персоніфікованих підходів до лікування ожиріння є використання залежності між
наявністю ожиріння, інсулінорезистентності від генотипу гена лактази (LCT) [145].
Поєднання надлишку лактози в дієті сучасної людини і широке поширення
лактазної недостатності дорослого типу (генотип С/С 13910) в людській популяції,
яка, згідно з даними Ch.L. Storhaug і співавт. [210], реєструється у 74 % жителів
нашої планети у віці старше 10 років (95 % ДІ=69-80 %), може обумовлювати
запальний процес.
Вирішальне значення в патогенезі ожиріння має деескалація протективної дії
галектину 9. При генетично детермінованій мальдигестії лактози (генотип гена
лактази С/С 13910), надлишок неметаболізованої лактози, специфічно зв'язуючись
з Gal-9, інгібірує його взаємодію з рецептором Tim-3 та попереджає активацію
даного рецептора. З іншого боку, відмічається зменшення проліферації
CD4+CD25+Foxp3+ Т-регуляторних клітин (Treg-клітин). Відсутність Gal-9асоційованого збудження, гальмуючого прозапальні реакції Tim-3 - пов'язаного
сигнального шляху і призводить до розвитку персистуючого хронічного
запального процесу [38, 59, 78, 122, 145, 172, 234].
Згідно досліджень Менделевської робочої групи з вживання молока, у
дорослих доведена залежність між щоденним вживанням молочних продуктів та
ризиком збільшення ІМТ на 0,03 кг/м2 з 95 % ДІ (0,00-0,06) при певних генотипах
гена лактази, p=0,04 [161].
В той же час, в науковій літературі більшість авторів обмежуються лише
висвітленням асоціації між мальдигестією лактози та активацією низькоактивного
системного запалення з можливим ризиком формування інсулінорезистентності
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[131, 195], без поглибленого дослідження молекулярно-генетичних механізмів
даного патоморфозу [198, 228, 238].
Вивченння особливостей експресії мРНК Gal – 9 при ожирінні в дітей
залежно від генотипів LCT та рівня дигестії лактози дозволить персоніфікувати
управління системним низькоактивним запаленням, як фактором ризику
формування інсулінорезистентності.
Метою

нашого

дослідження

було

зменшити

ризик

формування

інсулінорезистентності при ожирінні у дітей з генотипами, включаючи
поліморфізми (SNP) гена лактази (LCT) за рахунок підвищення ефективності
лікування ожиріння на основі вивчення факторів, що ініціюють хронічний
запальний процес. Саме тому, напрямком нашої науково-дослідної роботи було
дослідження

клінічних,

психологічних

та

молекулярних

імуногенетичних

предикторів патологічного ожиріння, що перебігає з ЛН дорослого типу у дітей; з
послідуючим аналізом ефективності лікування мальдигестії лактози за допомогою
низьколактозної дієти за інноваційною комп’ютерною програмою «Low-lactose
diet» або замісної ферментної терапії.
Для досягнення мети дослідження були вирішені такі завдання:
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.
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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.
Для виконання поставлених задач було проведене клініко-генетичне
обстеження 109 дітей 6-18 років. Основну групу спостереження склали 85 дітей з
ожирінням. Контрольну групу репрезентативно представили 24 дитини без
ожиріння.
Залежно від даних генотипування LCT та визначення SNP LCT методом ПЛРРЧ, 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 гетерозиготною та гомозиготною ЛП (n=41 (48,23 %), ІІ
підгрупа). Ці підгрупи також були репрезентативні в кількісному, віковому та
гендерному відношенні (р>0,05).
Спостереження
ендокринологічного

за

дітьми

відділення,

основної
за дітьми

групи

проводилось

контрольної

групи

в

умовах

в

умовах

гастроентерологічного відділення чи під час консультативних відвідувань КЗ
«Дніпропетровська міська дитяча клінічна лікарня № 1» ДОР» (головний лікар –
В.І. Івашина) 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 та розрахунок індексу вісцерального жиру (ІВЖ), визначення
імунореактивного базального інсуліну та глікемії з підрахунком індексу
інсулінорезистентності (HOMA - IR) й глікованого гемоглобіну (HbA1С);
гормональне дослідження з визначенням лептину (Л), тиреотропного гормону
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(ТТГ), вільного тироксину (вТ4), антитіл до тиреопероксидази тиреоцитів (АТПО),
пролактину

(ПРЛ),

фолікулостимулюючого

вільного
та

тестостерону

лютеїнізуючого

(вТ),
гормонів

естрадіолу

(Е),

(ФСГ

ЛГ),

та

дегідроепіандростерону – сульфату (ДГЕАС-С), кортизолу (К), С - пептиду.
Всім дітям основної та контрольної групи проводили молекулярно-генетичні
дослідження з ідентифікацією генотипу гена лактази та дослідження рівня експресії
мРНК галектину 9. Генотипування енхансеру MCM6 гена LCT з венозної крові було
проведене в сертифікованій лабораторії ТОВ «Сінево – Україна», м. Дніпро
(генеральний директор - Джерон Дріссен) методом ПЛР-РЧ. 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 в ДУ «Інститут гастроентерології» НАМН України (директор –
Ю.М. Степанов). 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) за
допомогою IBM сумісного комп’ютера PC «Pentium 4» з використанням
параметричних,

непараметричних

методів,

логістичного

регресійного

та

кореляційного аналізу, послідовного аналізу Вальда. ROC - аналіз та побудову ROC
- кривих здійснювали у програмному пакеті MedCalc Statistical Software trial version
17.4 (MedCalc Software, Ostend, Belgium; https://www.medcalc.org; 2017).
Частота різних форм ожиріння у загальній виборці обстежених дітей,
включно з контролем, коливалася від 68,75 % з 95 % ДІ (44,4 - 85,84) при генотипі
гена лактази Т/Т 13910 до 88,0 % з 95 % ДІ (76,2 - 94,38) - при генотипі С/С 13910.
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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 зустрічався у 25 %,
генотип С/Т 13910 - у 54,17 %, генотип Т/Т 13910 – у 20,83 %, що відповідало
результатам європейських досліджень з генотипування LCT (NCBI, dbSNP, Short
Genetic Variations http://ncbi.nlm.nih.gov /project/SNP /snp_ref.cgi?rs=rs498825).
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 також 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).
Група дітей з генотипом С/С 13910 корелювала з наявністю ожиріння взагалі
(ρ=0,22; р=0,020) та наявністю екстремального ожиріння (ρ=0,22; р=0,022), тоді як
в 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 з наявністю
патологічного ожиріння (відповідні коефіцієнти рангової кореляції Спірмена
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).
Таким чином, діти з генотипом гена лактази С/С 13910 мають більш високу
генетичну схильність до розвитку важкого перебігу ожиріння, асоційованого з ЛН
дорослого типу.
Клініко-анамнестична характеристика обстежених пацієнтів з ожирінням та
генотипами гена лактази демонструє наступні особливості. У дітей з генотипом
гена лактази С/С 13910 вірогідно частіше відмічались генеалогічна обтяженість за
ожирінням (ВР 3,33; ДК 5,23; р=0,007), цукровим діабетом 2 типу (ВР 3,13; ДК
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4,95; р=0,04), артеріальною гіпертензією (ВР 2,67; ДК 4,26; р=0,022), патологічний
перебіг вагітності у матері на фоні гестаційного діабету (ВР 2,13; ДК 3,27; р=0,008),
народження від пологів, що супроводжувались слабкістю пологової діяльності (ВР
1,88; ДК 2,73; р=0,012), білково-енергетична недостатність різного ступеню
важкості в ранньому періоді життя (ВР 2,39; ДК 3,79; р=0,014), перенесені
пневмонія (ВР 3,75; ДК 5,74; р=0,046), червінка (ВР 4,78; ДК 6,79; р=0,035). Хворі
на ожиріння з генотипом С/С 13910 зайняли лідируючі позиції за рівнем супутньої
гастроентерологічної (ВР 4,8; ДК 6,9; р=0,033), алергологічної патології (ВР 1,81;
ДК 2,57; р=0,005, захворюванням опорно-рухової системи (ВР 1,43; ДК 1,57;
р=0,009), в тому числі перенесеним переломам кінцівок (ВР 1,91; ДК 2,82;
р=0,006), серцево-судинним захворюванням (ВР 2,46; ДК 3,92; р=0,04).
Діти

хворі

на

ожиріння

з

генотипом

С/Т

13910

гена

лактази

характеризувались вірогідно частішою генеалогічною обтяженістю за ішемічною
хворобою серця та іншими формами атеросклерозу (ВР 1,68; ДК 2,26; р=0,045);
були народжені від перших пологів та вагітності (ВР 6,73; ДК 8,28; р=0,045), що
перебігала на фоні нікотинової залежності у матері (ВР 1,58; ДК 1,99; р=0,036),
домінуванням супутньої отоларингологічної патології (ВР 1,51; ДК 1,79; р=0,004)
та захворювань щитоподібної залози (ВР 1,76; ДК 2,46; р=0,037).
Хворі на ожиріння з генотипом Т/Т 13910 гена лактази вірогідно частіше
були народжені від стрімких пологів (ВР 2,24; ДК 3,5; р=0,007), мали найвищий
рівень перенесених дитячих інфекційних захворювань, особливо, вітряної віспи
(ВР 1,54; ДК 1,86; р=0,045), а також супутню неврологічну патологію (ВР 1,09; ДК
1,71; р=0,027) та затримку розвитку мовлення (ВР 6,3; ДК 8,8; р=0,027).
Аналіз клініко-анамнестичних особливостей дітей, які мали різні форми
ожиріння, дозволив нам відокремити фактори ризику патологічного ожиріння, що
перебігає з інсулінорезистентністю на ранньому діагностичному етапі.
Для визначення питомої ваги кожного з 243 проаналізованих клінікобіологічних чинників розраховувався прогностичний коефіцієнт (ПК), а також
відношення шансів (ВШ) впливу різних генотипів гена лактази на показники

155

формування інсулінорезистентності. В нашому дослідженні були виділені 14
найбільш прогностично та діагностично вагомих клініко-біологічних предикторів
у процесі розвитку патологічного ожиріння, що перебігає з інсулінорезистентністю
у дітей від 6 до 18 років, р<0,05.
При порівняння вікової структури патологічного ожиріння та ожиріння за
аліментарно – конституціональним типом, нами доведено, що мінімальний ризик
виникнення інсулінорезистентності можливий у віці від 4 до 8 років (ПК -4,5), а
максимальний у віці від 12 до 18 років (ПК +2,7), що співпадає з даними інших
авторів [62, 86].
Гендерні особливості не мали статистично достовірного впливу на ризик
формування патологічного ожиріння.
Ризик

виникнення

інсулінорезистентності

збільшує

ускладнений

антенатальний період (ПК +3,6); спадкова обтяженість за метаболічним синдромом
(ПК +2,9); наявність надлишкової ваги в ранньому дитинстві (ПК +3); наявність
перенесеної в пубертатному віці пневмонії (ПК +7); високорослість або фізичний
розвиток на момент обстеження, що більше 67,33-го перцентиля (ПК +1,8);
порушення ініціації пубертатного періоду (ПК +5,8), acne vulgaris (ПК +6).
Вивчення харчової поведінки дітей з різними формами ожиріння на підставі
харчових щоденників продемонструвало, що збільшує ризик патологічного
ожиріння середня тривалість їжі менше 10 хв (ПК +4,5). Тоді, як спокійне
приймання

їжі

протягом

інсулінорезистентності

(ПК

20

хв

-6,7);

профілактує
значно

ризик

підвищує

виникнення
ймовірність

інсулінорезистентності і склад харчування, наприклад щоденне вживання таких
продуктів, як червоне м’ясо, ковбаси, картопля, рис, маргарин, солодкі напої
збільшують ризик формування патологічного ожиріння (ПК +6,4). Навпаки,
щоденне вживання свіжих овочів і фруктів приблизно у вигляді 2-3 порцій (долонь
дитини) знижує ризик формування інсулінорезистентності (ПК -5,5). Модифікація
стилю

життя

потребує

зменшення

неакадемічного

використання

комп’ютера/телевізора або інших гаджетів більше ніж 3 години (ПК +4,9).
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Наявність клінічних проявів ЛН у пацієнта, підвищувало ризик можливої
інулінорезистентності (ПК +2,6), як і наявність генотипу гена лактази С/С 13910
(ПК +5,8). Наявність генотипу С/Т 13910 протективно впливало на ризик
виникнення ожиріння (ПК -2,9). Але, найменший ризик інсулінорезистентного
ожиріння відмічався серед дітей з генотипом Т/Т 13910 (ПК -12).
Антропометричне та фізикальне обстеження пацієнтів виявило певні
закономірності перебігу ожиріння в дітей з генотипами гена лактази. Частка дітей
з екстремальним ожирінням ІІІ класу (з вагою тіла більше 140 % від 95
перцентилю) у дітей з генотипом С/С 13910 була вірогідно статистично вищою та
склала 25±6,53 %, ніж при генотипах С/Т та Т/Т 13910 (7,32±4,07 %), p<0,05.
Середнє значення САТ та ДАТ у дітей з генотипом С/С 13910 було
статистично вищим та відповідало 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
в 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 % (12 осіб з 44-х обстежених) та
9,76±4,63 % (4 осіб з 41-го обстеженого), р<0,05. Отримані дані співпадають з
даними досліджень, проведених під керівництвом академіка В.Г. Майданника, за
результатами яких патологічний перебіг ожиріння у дітей виступає одним з
тригерних факторів високого кардіоваскулярного ризику в майбутньому [21].
І Кердо<1 у підлітків, що характеризує симпатикотонічний вегетативний
тонус реєструвався достовірно частіше у дітей з генотипом С/С 13910 (р<0,05).
Середнє значення індексу Кердо в групі дітей з генотипом С/С 13910 відповідало
0,82±0,03, тоді як в групі дітей з генотипами С/Т та Т/Т 1391 – цей показник
дорівнював 1,47±0,08. Абсолютний ризик виявлення порушень вегетативного
статусу при ожирінні в дітей з урахуванням індексу Кердо<1,0 в першій підгрупі
порівняння, що була представлена дітьми з генотипом С/С 13910 гена LCT,
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складала 63,6 %; в другій підгрупі порівняння, котру представили діти з
генотипами С/Т 13910 та Т/Т 13910 – 31,8 %. Відносний ризик виникнення
вегетативної симпатикотонії у дітей з генотипом С/С 13910 в 2,0+0,351 рази вище,
ніж у дітей з генотипами С/Т 13910 та Т/Т 13910 (при чутливості – 66,7 %, зі
специфічністю – 65,2 %).
Група генотипу 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 [163, 229]. Тоді як в групі генотипів С/Т
та Т/Т 13910 між даними показниками відмічався зворотній зв’язок (ρ=-0,43;
р<0,001). Порушення жирового обміну відповідали 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.
В той же час, сонографічні критерії стеатогепатозу частіше зустрічались у 15
(34,1 %) 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 5
(16,7 %) та 2 (18,2 %) 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 класифікацєю D. Fredrickson [4]. Навпаки, для дітей з SNP LCT ідентифікувався
більш високий рівень ЛПВЩ (р<0,05). Істотних відмінностей рівнів ЗХС, ЛПНЩ,
ІА не встановлено. Абсолютний ризик формування атерогенності, при наявності
ІА>3,0, в першій підгрупі порівняння, котру представили діти з генотипом С/С
13910 гена LCT, складав 72,7 %, а в другій підгрупі порівняння, котру представили
діти з генотипами С/Т 13910 та Т/Т 13910 – 27,3 %. Відносний ризик виникнення
атерогенності у дітей з генотипом С/С 13910 в 2,67+0,37 разів вище, ніж у дітей з
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генотипами С/Т 13910 та Т/Т 13910 (при чутливості – 72,7 %, зі специфічністю –
72,7 %). Розрахунок ІВЖ продемонстрував також вищий показник в групі дітей з
генотипом С/С 13910 (8,72±1,5 %), в порівнянні з групою дітей з SNP LCT
(5,51±0,5 %), p<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. Найвищий рівень
індексу НОМА-IR 6,15±1,66, що характеризує патологічний перебіг ожиріння з
формуванням інсулінорезистентності, частіше реєструвався у дітей з генотипом
С/С 13910. При генотипі С/Т 13910, що характеризується відносною ЛП, рівень
індексу НОМА-IR склав 4,18±0,12 і був вірогідно нижче, ніж при генотипі С/С
13910 (р<0,05). Найнижчий індекс НОМА-IR, при ожирінні в дітей, було виявлено
при генотипі Т/Т 13910 - 3,17±0,63 (р<0,05), який маніфестується повною формою
ЛП. Важливим є той факт, що рівень інсулінорезистентності при ожирінні в дітей
з генотипом Т/Т 13910 не мав статистично значимої розбіжності з рівнем індексу
НОМА-IR у дітей без ожиріння (індекс НОМА-IR=2,22±0,52; р>0,05). Отримані
дані співпали з результатами харчового інтерв'ювання, проведеного Lucyna
Ostrowska зі співавт. [179], яке показало, що клінічна лактазна персистенція
корелює з низьким індексом HOMA-IR. Співвідношення індексу НОМА-IR у дітей
з генотипами Т/Т, С/Т, С/С 13910 відповідало 1:1,3:2. Абсолютний ризик
виникнення інсулінорезистентності за НОМА-IR>95-го перцентиля в першій
підгрупі порівняння, котру представили діти з генотипом С/С 13910 гена LCT
складає 90,9 %, тоді як, в другій підгрупі порівняння, котру представили діти з
генотипами С/Т 13910 та Т/Т 13910 – 31,8 %. Відносний ризик виникнення
інсулінорезистентності у дітей з генотипом С/С 13910 в 2,86+0,32 разів вище, ніж
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у дітей з генотипами С/Т 13910 та Т/Т 13910 (при чутливості - 74,1 %, зі
специфічністю – 88,2 %).
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, відмічались ознаки затримки статевого розвитку в
межах 1 - 2 років за шкалою Tanner з послідуючим вірогідно значимим
підвищенням рівня пролактину в віці 14-18 років, в межах фізіологічної норми, до
12,57±0,04 мкМО/мл, тоді як в 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 [71]. 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
дегідроепіандростерону-сульфату 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 відмічалось 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
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відмічався прямий кореляційний зв’язок з прогнозованим ризиком виникнення
синдрому полікістозних яєчників (ρ=0,65; р<0,05). Цей феномен можна пояснити
асоціацією між генотипом С/С 13910 гена лактази та мальдигестією лактози, яка на
системному рівні призводить до низькоактивного запалення, в тому числі і в
вісцеральній

жировій

тканині,

сприяючи

виникненню

ожиріння

та

інсулінорезистентності [158, 201].
В нашому дослідженні, згідно з даними ВДТНЛ, найбільша частота
формування мальдигестії лактози реєструвалась саме серед дітей з генотипом С/С
13910, що збігається з результатами інших наукових джерел [210]. Concetta
Santonocito та співавт. [146], довели, що у осіб з позитивним ВДТНЛ генотип С/С
13910 визначався в 97 % випадків. А за даними дослідження М. Di Stefano та
співавт., значення коефіцієнта кореляції між визначенням генотипу С/С 13910
методом генотипування SNP LCT і ймовірністю позитивного ВДТНЛ становило
0,74 [101].
Частота зустрічальності мальдигестії лактози при ожирінні в дітей з різними
генотипами гена лактази, що визначалась за допомогою водневого дихального
тесту склала при генотипі С/С 13910 65,9 %, при генотипі С/Т 13910 - 39,4 %, при
генотипі Т/Т 13910 - мальдигестерів лактози не відмічалось. Співвідношення між
показниками водневого дихального тесту у дітей з ожирінням і різними генотипами
гена лактази Т/Т, С/Т, С/С 13910 відповідало 1:17:27. У дітей з ожирінням, середній
рівень концентрації водню у видихуваному повітрі, за ВДТНЛ при генотипі С/С
13910 склав 36,05±4,73 pmm; при генотипі С/Т 13910 - 22,61±4,1 pmm; при генотипі
Т/Т 13910 - 1,33±0,63 pmm. Середній рівень концентрації водню за показниками
ВДТ в видихуваному повітрі у здорових дітей – 10,22±2,52 pmm. При цьому
середнє значення ВДТНЛ у здорових дітей з генотипом С/С 13910 відповідало
18,89±5,17 pmm; з генотипом С/Т 13910 – 6,67±1,51 pmm та при генотипі Т/Т 13910
дорівнювало 1±0,1 pmm. В той же час, рівень інсулінорезистентності, що вивчався
за допомогою розрахунку індексу НОМА-IR, прямо корелював з рівнем
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мальдигестії лактози у дітей з ожирінням і був найвищим при генотипі С/С 13910,
що співпадає з даними інших авторів [122].
Дослідження експресії мРНК галектина 9 в групах спостереження виявило,
що середній рівень експресії мРНК Gal-9 у дітей з генотипом С/С 13910 склав
564,3±32,8 УО ∆mRNA Gal-9/mRNA actin, у дітей з генотипами С/Т і Т/Т 13910 61,04±15,3 УО ∆mRNA Gal-9/mRNA actin, р<0,01. Природна експресія Gal–9 до
лікування пацієнтів з ожирінням мала негативні кореляційні зв'язки з ризиком
патологічного ожиріння (ρ= -0,47), рівнем концентрації водню в видихуваному
повітрі (ρ= -0,48), рівнем глікованого гемоглобіну (ρ= -0,5) та позитивний
кореляційний зв'язок з прогнозуємою ефективністю лікування (ρ=+0,6), р<0,05.
Після лікування рівень експресії мРНК Gal–9 мав негативний кореляційний зв'язок
з наявністю супутнього жирового гепатозу (ρ= -0,37), рівнем ІМТ>95-го
перцентиля (ρ= -0,47) та наявністю стрій (ρ= -0,53), р<0,05.
Важливим є той факт, що в підгрупі дітей з генотипом С/С 13910 і
мальдигестією лактози (n=20) зареєстрований найнижчий середній рівень експресії
мРНК Gal-9 (42,47±13,3 УО ∆mRNA Gal-9/mRNA actin), тоді як в підгрупі дітей з
генотипом С/С 13910 без мальдигестії лактози (n=18) - найвищий (1086,73±52,6 УО
∆mRNA Gal-9/mRNA actin), що перебільшив рівень експресії мРНК Gal-9 у дітей
без ожиріння та мальдигестії лактози (313,34±19,7 УО ∆mRNA Gal-9/mRNA actin),
р<0,01. Отже, гіперекспресія мРНК Gal-9 у осіб з генотипом гена лактази С/С 13910
забезпечує протективний протизапальний ефект, попереджаючи виникнення
мальдигестії лактози, підвищення глікованого гемоглобіну та формування
патологічного ожиріння. Деескалація експресії мРНК Gal-9 менше ніж 30 УО
∆mRNA Gal-9/mRNA actin може слугувати інноваційним біомаркером системної
прозапальної імунної відповіді, що викликає інсулінорезистентність.
Оцінка кореляційних зв’язків між генотипами LCT та факторами ризику
формування інсулінорезистентності, що були рекомендовані Європейським
ендокринологічним товариством [181] для виявлення групи ризику за ускладненим
перебігом ожиріння в дітей, при використанні рангового коефіцієнта кореляції
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Спірмена показала певні відмінності між ними. 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 в 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 в залежності 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). 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).
Окремо нами проведено дослідження психологічного статусу та типів
порушення харчової поведінки, зумовлених генотипами гена лактази при ожирінні
в дітей. Оцінка особистісно-емоційного психологічного статусу та якості життя у
підлітків залежно від нутритивного статусу, зумовленого генотипами LCT, виявила
високий рівень особистісної тривожності (46,5±0,4 балів) та середній рівень
реактивної тривожності (33,2±0,9 балів) у дітей з першої підгрупи, що
супроводжувалось більш важкими формами абдомінального ожиріння, в
порівнянні з підлітками з генотипами С/Т та Т/Т 13910, у яких рівень ОсТ
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реєструвався на середньому (37,5±0,8 балів), а РТ – на низькому рівні (24,3±0,8
балів), що співпадає з даними літератури [75, 90, 154]. У підлітків з генотипом С/С
13910, погіршення рівня фізичного компоненту (РН) здоров’я мало гендерні
відмінності. 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. Окрім того, в нашій роботі були доведені прямі
кореляційні зв’язки між екстернальним (ρ=+0,31) типом порушення ХП та ризиком
інсулінорезистентності та негативний зв'язок з обмежувальним типом (ρ= -0,21),
р<0,05. В той час, як емоціогенний тип порушення ХП корелював взагалі з різними
формами ожиріння, як патологічним, так і аліментарно – конституційним
(ρ=+0,22), р<0,05.
Максимальна частота зустрічальності (87 %) порушень харчової поведінки
спостерігалась у хворих дітей з генотипом С/С 13910, а мінімальна частота була
характерна для генотипу С/Т 13910 (21 %). Основними порушеннями ХП при
генотипі С/С 13910 були екстернальне (3,46±0,15 балів; 40,4±5,14 %) і емоціогенне
(2,9±0,23 бали; 41,66±5,99 %), ступінь прояву яких оцінювався як «середній». В 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 положення по частоті
зустрічальності в них порушень ХП, що склала 42 %, зі ступенем виразності
порушень ХП, що характеризувався, як «дуже низький». Емоціогенне (2,18±0,28
балів, 17,82±6,67 %) й екстернальне (2,94 ± 0,24 балів, 18,04±5,88 %) порушення
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ХП при генотипі LCT Т/Т 13910 реєструвалися в два рази рідше, ніж при генотипі
С/С 13910, р<0,05.
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) і, саме, у цій частині обстежених переважало обмежувальне
порушення ХП.
Враховуючи, що ймовірність наявності і 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, 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 10-19 pmm та комбінацію з замісною терапією препаратами
екзогенної лактази - при ВДТНЛ >20 pmm [199].
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 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
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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)). Використання лише стандартної терапії
у дітей з генотипом С/С 13910, без мальдигестії лактози в третій групі порівняння
привело 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 –
4,98 та після лікування – 3,64; зміни медіан з 95 % ДІ: -0,72 (-3,25 – 0,86)). В 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 хі-квадрат – р<0,001), демонструє однаково високий рівень
замісної ферментної терапії (90 %) та низьколактозної дієти (90,91 %), тоді як
рівень

ефективності

стандартної

терапії

характеризується

як

середній.

Використання препарату екзогенної лактози або низьколактозної дієти при
лікуванні дітей з генотипом С/С 13910 і ожирінням, приблизно, однаково сприяє
зниженню

рівня

інсулінорезистентності.

Але,

необхідно

відзначити,

що
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призначення препаратів екзогенної лактази в більшій мірі знижує прояви
мальдигестії лактози, ніж низьколактозна дієтотерапія та зберігає можливість
прийому молочних продуктів, так необхідних у періоді дитинства [209].
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. 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. Побудова
логістичного регресійного рівняння з визначенням порогових значень сумарного
балу ПК дозволила визначити детальну класифікацію ймовірності розвитку
патологічного ожиріння у дітей при різному значенні суми балів у діапазоні від -50
до +50:
дуже низька ймовірність ΣПК<-36 балів (Р<5,11 %),
низька ймовірність – -36≤ΣПК<-20 балів (5,11 %≤Р<24,32 %),
помірна ймовірність – -20≤ΣПК<-10 балів (24,32 %≤Р<49,53 %),
висока ймовірність – -10≤ΣПК<10 балів (49,53 %≤Р<90,15 %),
дуже висока ймовірність – ΣПК ≥10 балів (Р>90,15 %).
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 ROC-аналізу. 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 0,884 - 0,980. За допомогою ROCкривої було вибрано оптимальну точку відсікання (optimal cut-off value), яка склала
- 13,5 балів з досягненням оптимальних результатів щодо сполучення чутливості і
специфічності. Отримане граничне значення суми балів можна використовувати у
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якості класифікатора щодо несприятливого прогнозу розвитку патологічного
ожиріння у дітей – сума ПК більше -13,5 буде свідчити про несприятливий прогноз.
Тест прогнозування негативного результату - 83,16 %. Частка вірного
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.
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ВИСНОВКИ
У дисертації наведене теоретичне узагальнення і 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 у 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 39,4 % випадків. Генотип Т/Т 13910 зустрічається вдвічі
частіше у 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 Gal-9/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 у 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
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призначення лише стандартної терапії у осіб з генотипом С/С 13910 без
мальдигестії лактози, характеризувалось досягненням середніх рівнів експресії
галектинa 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 у 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 ефективно (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
водневого дихального тесту з навантаженням лактозою у всіх пацієнтів з
надлишковою вагою та ожирінням 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 водневого дихального тесту 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 необхідно
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 № 2162017).
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