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Матеріали та методи. На підставі виконаного клініко-імунологічного дослідження наво-
дяться дані щодо встановлення механізмів розвитку цукрового діабету 1 типу (ЦД1) на 

ранній і пізній доклінічних стадіях формування захворювання шляхом дослідження особли-
востей вмісту діабетасоційованих автоантитіл (ДААт), а також рівнів базальної та постпранді-
альної глікемії й секреції С-пептиду на доклінічному етапі розвитку цукрового діабету 1 типу в 
дітей та підлітків. 
Результати. Унаслідок виконаного дослідження сформовано групу маркерпозитивних дітей з 
обтяженою спадковістю та прогнозованим ризиком розвитку захворювання. Обстежено 474 
практично здорові нормоглікемічні особи – діти та підлітки віком від 7 до 18 років. Виявлено, 
що в 94 (25,68 %) із 366 дітей з обтяженою спадковістю за не менш ніж дворазового визначення 
наявності в них ДААт спостерігався підвищений титр ДААт, переважно GADA та IA–2A, у 68 
(72,34 %) з них від 6 міс. до 15 років (30,9±3,2 міс.) маніфестував клінічний дебют ЦД1. Визна-
чено формулу поєднаної зустрічальності та значень одночасно підвищених титрів ДААт до 
острівцевих автоантигенів, зокрема IA-2A+GADA, що є предиктором тривалості доклінічної 
стадії розвитку ЦД1. 
Висновки. Визначено, що ранній доклінічний період розвитку ЦД1 у дітей-ДААт+ характери-
зувався наявністю дисглікемії у формі підвищеної глікемії через 2 год після виконання тесту 
толерантності до глюкози й нерізким зниженням секреції стимульованого С-пептиду; крім 
того, у пізньому доклінічному періоді в дітей-ДААт+ додавалася дисглікемія у формі поруше-
ної глікемії натще, а також визначалося зниження як базальної, так і стимульованої секреції 
С-пептиду, що свідчить про виснаження потенційних можливостей бета-клітин підшлункової 
залози.

Ключові слова: цукровий діабет 1 типу, діти та підлітки, діабетасоційовані автоантитіла 
(ДААт), автоантитіла до декарбоксилази глютамінової кислоти (GADA), автоантитіла до проте-
їну тирозинфосфатази (IA–2A), базальна та постпрандіальна глікемія, базальний та стимульо-
ваний С-пептид.
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Цукровий діабет 1 типу належить до розряду тих ме-
дико-соціальних проблем, що визначають пріоритети 
розвитку сучасної медицини, зумовлені постійним про-
гресивним зростанням захворюваності на цю патологію, 
масштабністю її розповсюдженості, ранньою інвалід-
ністю та високою смертністю хворих [1]. Пріоритетна 
актуальність цієї  проблеми зумовлює резонанс кліні-
ко-імунологічних досліджень, які присвячені вивченню 
механізмів еволюції ЦД1, діагностиці захворювання на 
різних стадіях його формування та розробленні нових 
підходів до його попередження та терапії [2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9]. Вивчення імунологічних маркерів-предикторів 
розвитку ЦД1, зокрема діабетасоційовані автоантитіла 
(ДААт) до острівців Лангерганса як селективний скри-
нінг в клінічній практиці, має в цих дослідженнях пер-
шочергове значення [10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17]. Визна-
чення ДААт стало невід’ємним клінічним інструментом 
для предикції можливого розвитку ЦД1 у ще практич-
но здорової людини, більш поглибленого дослідження 
прихованих імунологічних механізмів у латентний до-
клінічний період, що призводить до маніфестації ЦД1 
у людини та скринінгу для відбору пацієнтів до групи 
ризику задовго до розвитку в них захворювання [18, 19].  
Широке впровадження дослідження ДААт у практи-
ку клінічної ендокринології та стандартизація методів 
їхнього визначення відповідно до протоколів ВООЗ 
зумовили створення національних багатоцентрових 
довгострокових програм щодо вивчення механізмів до-
клінічного розвитку ЦД1 [20]. Донедавна в Україні не 
виконували проспективні дослідження з ідентифікації 
пацієнтів, позитивних за вмістом діабетасоційованих ав-
тоантитіл, на латентній стадії формування захворювання 
в дітей та підлітків з обтяженою спадковістю щодо ЦД1 
та не досліджувався стан вуглеводного обміну, й інсулін-
продукувальної функції. Спрямування вектору нашого 
дослідження зумовлено також тим, що дані наукової лі-
тератури, які доступні на сьогодні, висвітлюють аналіз 
аналогічних показників імунітету в дітей з діагнозом як 
уперше виявленого, так і тривалого ЦД1 загалом, тоді як 
інформація про стан імунних механізмів у доклінічний 
латентний період розвитку цієї патології вкрай обмеже-
на й суперечлива. Усе вищезазначене зумовило актуаль-
ність дослідження клініко-імунологічних аспектів роз-
витку ЦД1 та доклінічної діагностики захворювання в 
дітей та підлітків.

 Мета дослідження – установлення клініко–імуноло-
гічних механізмів патогенезу цукрового діабету 1 типу 
на ранній та пізній доклінічних стадіях його розвитку й 
розроблення нових підходів до доклінічної діагностики 
захворювання в дітей та підлітків.

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ 
Для оцінювання стану вуглеводного обміну визначали 
рівень глюкози в плазмі венозної крові натще глюкозо-
оксидазним методом в акредитованій лабораторії. Рівень 
глікемії в капілярній крові або в плазмі венозної крові 

оцінювали глюкозооксидазним методом чи за допомо-
гою глюкометра “Supreme Petit”, застосовуючи тестові 
смужки фірми “Hypoguard Supreme”. Якщо глікемію на-
тще вимірювали в сироватці цільної крові, то відповід-
ну концентрацію глюкози в плазмі крові обчислювали 
за рівнянням: Гпн = Гкн х 1,11 (ммоль/л), де Гпн – кон-
центрація глюкози в плазмі натще, Гкн – концентрація 
глюкози в капілярній крові натще. Межі рівня глюкози 
в капілярній крові натще за цією методикою становили 
3,6–5,5 ммоль/л. Для виключення або підтвердження по-
рушеної толерантності до вуглеводів у всіх обстежува-
них був виконаний ПТТГ згідно з методикою, наведеною 
в наказі №582 МОЗ України від 15.12.2003 р. При оціню-
ванні результатів ПТТГ толерантність до глюкози вважа-
ли нормальною, якщо рівень глюкози в плазмі венозної 
крові натще був меншим ніж 6,1 ммоль/л, а через 2 год 
після навантаження глюкозою – меншим ніж 7,8 ммоль/л. 
Якщо рівень глюкози натще не перевищував 6,1 ммоль/л, 
але через 2 год перебував у межах 7,8–11,1  ммоль/л, то 
стан класифікували як порушення толерантності до 
глюкози. Оцінювання ступеня компенсації порушеного 
вуглеводного обміну при розвитку ЦД1 здійснювалося 
відповідно до рекомендацій [ISPAD, 2007]. Для оціню-
вання компенсації вуглеводного обміну в дітей та підліт-
ків, хворих на ЦД1, і констатації наявності метаболічних 
маркерів доклінічної стадії ЦД1 досліджували рівень глі-
козильованого гемоглобіну в крові. Уміст HbAlc визна-
чався на фотоколориметрі ВТs–330 за допомогою набору 
«Глікований гемоглобін» фірми “Lachema” (Чехія). Для 
виявлення наявності автоімунного процесу в підшлун-
ковій залозі використовували радіоімунологічний метод 
для визначення ДААт: GADA, IA-2А та IAA. Кількість 
концентрацій досліджуваних ДААт у крові визначали 
за інструкцією виробника з використанням спеціальних 
наборів для визначення їхнього вмісту (“Immunotech”, 
Чехія і “CIS Bio International”, Франція) на γ-лічильнику 
Beckman Gamma 5500B (США). Нормальний рівень авто-
антитіл GADА та IA-2A був меншим ніж 1 Од/мл, а рівень 
автоантитіл ІАА був меншим ніж 5,5 Од/мл. Для визна-
чення вмісту С-пептиду в крові хворих і здорових дітей 
використовували метод РІА. Відповідно до інструкцій, 
що додаються, використовували набори для РІА-визна-
чення концентрацій гормонів у сироватці та плазмі кро-
ві – “IMMUNOTECH” (Чехія); радіоактивність розрахо-
вували на γ-лічильнику Beckman Gamma 5500B (США). 
Калібрувальні криві будувалися автоматично. Отрима-
ні результати вважали правильними, якщо коефіцієнт 
варіації всередині та між серіями не перевищував 10%. 
Рівні С-пептиду в межах 0,64–2,83 нг/мл вважали нор-
мальними. Статистичний аналіз даних здійснювали на 
підставі пакетів прикладних програм Microsoft Excel та 
SPSS 11 (SPSS Inc., USA) з використанням параметрич-
них методів статистичного аналізу. За умови нормально-
го розподілення даних вони наведені як у формі середніх 
арифметичних значень із стандартним відхиленням від 
середньої арифметичної величини (M ± σ), так і середніх 
значень та їхньої стандартної похибки (M ± m). Для по-
рівняння двох груп за кількісними нормально розподі-
леними ознаками застосовували t–критерій Стьюдента.  
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Вірогідними вважали відмінності при рівні достовірно-
сті р < 0,05. Усі статистичні розрахунки виконували при 
рівні значущості 95 %, р = 0,05. Критичний рівень значу-
щості для перевірки статистичних гіпотез при порівнян-
ні груп вважався рівним 0,05. 

КЛІНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОБСТЕЖЕНИХ 
У рамках Державної Програми «Цукровий діабет» було 
обстежено 474 особи – дітей і підлітків обох статей віком 
від 7 до 15 років (середній вік – 12,34 ± 0,82 років). Серед 
обстежених 474 практично здорових дітей, 366 (77,21 %) – 
основна група – становили діти та підлітки з нормогліке-
мією, які мали родичів, хворих на ЦД1 першого ступеня 
родинного зв’язку: батьки, здорові брати та сестри. Ця 
група дітей, за результатами виконаного радіоімуноло-
гічного дослідження на наявність одночасно підвищено-
го титру ДААт, зокрема IAA, IA–2A та GADA, було по-
ділено на дві великі підгрупи. ДААт-позитивну складали 
94 (25,68 %) дітей, необхідним критерієм включення до 
якої була обов’язкова наявність (за дворазового визна-
чення) одночасно підвищеного титру не менше двох ви-
дів ДААт до антигенів ОЛ, переважно GADA та IA-2A. 
ДААт-негативну групу складали 272 (74,32 %) пацієнти 
з нормальним рівнем глікемії і з відсутністю одночасно 
підвищеного титру ДААт при дворазовому обстеженні на 
початку проспективного спостереження (ДААт-негативні).  
Ще  одна група виникла як логічне хронологічне завер-
шення автоімунного процесу в групі ДААт-позитивних 
(ДААт+) дітей – група дітей з дебютом ЦД1. Її склали 68 
дітей (72,34 %), які поступово впродовж 6 міс. – 15 років (у 
середньому 30,9 ± 3,2 міс.) змінили свій “нормоглікеміч-
ний” ДААт-позитивний статус практично здорових дітей 
на статус пацієнтів з клінічним дебютом ЦД1. Ще  одну 
велику групу спостереження склали 143 пацієнти, хворі 
на ЦД1 з різним терміном тривалості та ступенем ком-
пенсації захворювання. 104 практично здорові нормоглі-
кемічні дитини (18,7 %) склали контрольну групу.

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ОБГОВОРЕННЯ 
Найвища частота виявлення всіх трьох видів ДААт була 
діагностована в групі дітей-ДААт+: IAA – у 87 дітей 
(92,56 %), GADA – у 79 дітей (84,6 %), IA-2A – у 72 (76,59 %). 
У  групі дітей-ОАА+ з клінічним дебютом IAA були ви-
явлені в 58 дітей (85,71 %), GADA – у 54 дітей (78,26 %), 
IA-2A – у 48 дітей (70,58 %). IAA були виявлені в 53 дітей 
(69,2 %), GADA – у 65 дітей (69,1 %), IA-2A – у 47 дітей (50 %) 
у групі пацієнтів з дебютом ЦД1, які не були включені в 
клініко-імунологічні обстеження. У групі 15 дітей з три-
валістю ЦД1 до 5 років IAA виявлялися в 33,3 %, GADA – 
у 46,6 %, IA-2A – у 33,3 % дітей. У 14 дітей групи з тривалі-
стю захворювання понад 5 років IАА виявлено у 24,42 % 
випадках, GADA – у 35,71 %, IA-2A – у 14,8 % дітей та в 
10 дітей групи з тривалістю захворювання понад 10 ро-
ків IAA виявлено у 12,07 % випадках, GADA – у 24,12 %,  
IA-2A – у 7,13 % дітей. Оскільки одним із критеріїв вклю-
чення дітей зі спадковою обтяженістю щодо ЦД1 у гру-
пу дітей-ДААт+ була наявність поєднаного дворазового 
підвищення не менше як двох видів ДААт, ми визначили 

середні значення початкових і фінальних (додебютних) 
рівнів титрів ДААт – IAA, GADA та IA-2A в дітей у доклі-
нічний період розвитку ЦД1. Було показано, що найвищі  
значення титрів автоантитіл – IA-2А – 18,96 ± 1,95 Од/мл, 
GADА – 17,26 ± 1,95 Од/мл, IAA – 14,82  ± 1,372 Од/мл, 
як порівняти з аналогічними показниками в групі  
ДААт-позитивних дітей на ранній стадії розвитку ЦД1 
IA-2А – 6,83 ± 0,88 Од/мл (p<0,001), GADА – 12,46 ± 1,36 Од/мл  
(p < 0,001), IAA – 9,04 ± 0,77 Од/мл (p  < 0,001) і в дітей 
з клінічним дебютом ЦД1 IA-2А – 12,65 ± 1,40 Од/мл  
(p < 0,001), GADА – 13,69 ± 1,023 Од/мл (p <0,001) і IAA – 
11,05 ± 1,20 Од/мл (p < 0,05) відповідно ми отримали в 
групі ДААт-позитивних дітей на пізній доклінічній стадії 
розвитку ЦД1, що передувала в хронологічному аспекті 
клінічному дебюту цукрового діабету 1 типу.

Була визначена проспективна патогенетична пріори-
тетність підвищених титрів IA-2A та GADA, як порівняти 
з умістом IAA на доклінічній і ранній клінічній стадіях 
розвитку ЦД1 у дітей та підлітків з ДААт+. Максимально 
вірогідно підвищені титри IAA, GADA і IA–2A, як порів-
няти з титрами дітей-ДААт+ на ранній стадії розвитку 
ЦД1 і рівнями ДААт-дітей з клінічним дебютом ЦД1 від-
повідно, були відмічені в групі дітей-ДААт+ на пізній ла-
тентній стадії розвитку ЦД1, наближеної за часом до клі-
нічного дебюту ЦД1 [21, 22, 23]. Знижена частота детекції 
ДААт і нижчі значення їхніх рівнів зафіксовані нами в 
дітей з уперше виявленим ЦД1 проти групи дітей-ДААт+ 
на пізніх доклінічних стадіях розвитку підтверджує за-
вершення автоімунної деструкції десенсибілізувальних 
автоантигенів і, як наслідок, зниження раніше підвище-
них титрів ДААт, що зазначено в останніх публікаціях 
[17, 21, 24, 25, 26].

ВИЗНАЧЕННЯ ТРИВАЛОСТІ ДОКЛІНІЧНОЇ СТАДІЇ 
РОЗВИТКУ ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ 1 ТИПУ ЗА ДЕТЕКЦІЄЮ 
ЗНАЧЕНЬ ОДНОЧАСНО ПІДВИЩЕНИХ ТИТРІВ ДААТ –  
IA-2A ТА GADA 
Було визначено прогностичну значущість комбінації 
поєднано підвищених титрів IA-2A та GADA, як голов-
ного маркера, що передбачає маніфестацію ЦД1 і досто-
вірно прогнозує тривалість доклінічної стадії розвитку 
захворювання. При аналізі часу клінічного дебюту ЦД1 
у 68   пацієнтів-ДААт+ (рис. 1), ми встановили, що у 
27 (39,70 %) дітей клінічний дебют ЦД1 відбувся протя-
гом перших 3 років з моменту першого визначення під-
вищених титрів ДААт, у 17 (25,00 %) пацієнтів маніфеста-
ція захворювання була зареєстрована в терміни від 3 до 
5 років після включення пацієнтів у групу дітей-ДААт+, 
у 14 (20,60 %) дітей уперше виявлений ЦД1 діагностува-
ли через 5 років і в 10 (14,70 %) – через 10 років після 
первинної одночасної детекції високих значень IA-2A та 
GADA в крові пацієнтів-ДААт+.

 При аналізі поєднаної комбінації і значень титрів 
у групі дітей-ДААт+ з мінімальною тривалістю доклі-
нічної стадії ЦД1 до 3 років було визначено вірогідне 
превалювання тандемної комбінації IA-2A та GADA з 
підвищеними титрами як на ранній 7,57 ± 1,14 Од/мл; 
14,897  ±  2,44  Од/мл, так і на фінальній стадіях доклі-
нічного періоду розвитку ЦД1 IA-2A – 19,11 ± 2,48 Од/
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39,7% Діти й підлітки 
з тривалістю доклінічної 
стадії ЦД1Т до 3 років / 
Children and adolescents 
with the preclinical stage of 
T1D up to 3 years

Рис. 1. Клінічна 
маніфестація ЦД1 у 
дітей-ДААт+ залежно від 
тривалості доклінічної 
стадії розвитку 
захворювання

Fig. 1. Clinical 
manifestation of T1D 
in DAAb+ children 
depending on the 
duration of the preclinical 
stage of the disease

25% Пацієнти з 
тривалістю доклінічної 
стадії ЦД1Т від 3 до 
5 років / Patients with the 
duration of T1D preclinical 
stage from 3 to 5 years

14,7%  Пацієнти  
з доклінічним періодом 
ЦД1Т понад 10 років / 
Patients with preclinical T1D 
over 10 years

20,6% Діти й підлітки 
з преклінічним періодом 
ЦД1Т від 5 до 10 років / 
Children and adolescents 
with a preclinical period of 
T1D from 5 to 10 years

Рис. 2. Динаміка титрів 
IA-2A і GADA в пацієнтів  
з тривалістю доклінічного 
періоду ЦД1 до 3 років

Fig. 2. Dynamics of IA-2A 
and GADA titers in patients 
with a preclinical T1D 
duration up to 3 years

Рис. 3. Динаміка титрів 
IA-2A та GADA в пацієнтів 
з тривалістю доклінічного 
періоду ЦД1 від 3 до 5 
років

Fig. 3. Dynamics of IA-2A 
and GADA titers in patients 
with a preclinical T1D 
duration from 3 to 5 years
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 Примітки:
*   р1 < 0,001 щодо групи IA-2A дітей-ДААт+ на ранній  

доклінічній стадії;
**   p2 < 0,05 щодо групи GADA дітей-ДААт+ на ранній  

доклінічної стадії;
+   р3 < 0,001 щодо групи IA-2A дітей-ДААт+ у фіналі  

доклінічної стадії;
++   р4 < 0,001 щодо групи GADA дітей-ДААт+ у фіналі  

доклінічної стадії;
§  р5 < 0,001 щодо групи IA-2A дітей-ДААт+ із дебютом ЦД1; 
§§  р6 < 0,05 щодо групи GADA дітей-ДААт+ із дебютом ЦД1

Notes:
*   p1 < 0.001, compared to IA-2A in group of DAAb+ children at the early 

preclinical stage; 
**   p2 < 0.05, compared to GADA in group of DAAb+ children at the early 

preclinical stage;
 +   p3 < 0.001, compared to IA-2A in group of DAAb+ children in the final  

of the preclinical stage; 
++   p4 < 0.001, compared to GADA in group of DAAb+ children in the final  

of preclinical stage; 
§   p5 < 0.001, compared to IA-2A in group of DAAb+ children with debut of T1D; 
§§  p6 < 0.05, compared to GADA in group of DAAb+ children with T1D debut)

Діти та підлітки на ранній 
доклінічній стадії ЦД1 / 

Children and adolescents 
at the early preclinical 

stage of T1D

Діти у фіналі доклінічної 
стадії ЦД1 / Children at 

the final preclinical stage 
of T1D

Пацієнти з дебютом ЦД1/ 
Patients with T1D debut

Діти та підлітки на ранній 
доклінічній стадії ЦД1 / 

Children and adolescents 
at the early preclinical 

stage of T1D

Діти у фіналі доклінічної 
стадії ЦД1 / Children at 

the final preclinical stage 
of T1D

Пацієнти з дебютом ЦД1/ 
Patients with T1D debut
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мл; GADA – 18,096 ± 2,71 Од/мл відповідно, як порів-
няти з аналогічними показниками, зокрема IA-2A  – 
13,34  ±  1,96  Од/мл і GADA 16,49 ±  2,58 Од/мл у групі 
пацієнтів з дебютом цукрового діабету 1 типу (рис. 2), як 
порівняти з аналогічними показниками пацієнтів-ДААт+ 
з тривалістю доклінічної стадії ЦД1 від 3 до 5 років 
(IA-2A – 5,75 ± 1,06 Од/мл і GADA – 10,40 ± 1,74 Од/мл,  
р < 0,05 і IA-2A – 9,81 ± 2,17  Од/мл і 11,71±3,84 од/
мл, р  < 0,05 відповідно), як порівняти з аналогічни-
ми показниками, зокрема IA-2A – 7,78 ± 1,03  Од/мл і 
GADA – 11,05 ± 1,34 Од/мл у групі  пацієнтів з дебютом 
цукрового діабету 1 типу (рис. 3) і в пацієнтів з уперше 
виявленим ЦД1, у яких латентна стадія розвитку ЦД1 
тривала від 5 до 10 років (IA-2A – 4,30 ± 1,48 Од/мл і 
GADA – 3,84±1,13 Од/мл, р < 0,05 і IA-2A – 7,79±3,47 Од/мл 
і GADA – 6,32 ± 1,34 Од/мл, р < 0,05 відповідно), як по-
рівняти з аналогічними показниками, зокрема IA-2A  – 
6,43 ± 2,35 Од/мл і GADA – 5,08 ± 1,23 Од/мл в групі  па-

цієнтів з дебютом цукрового діабету 1 типу (рис. 4) та в 
пацієнтів з дебютом ЦД1 з тривалістю доклінічного пе-
ріоду формування захворювання понад 10 років (IA-2A – 
3,20 ± 1,13 Од/мл і GADA – 2,46 ± 1,21 Од/мл, р < 0,05 і 
IA-2A – 5,49 ± 3,03 Од/мл і GADA – 4,93 ± 1,76 Од/мл,  
р  <   0,05 відповідно), як порівняти з аналогічними по-
казниками, зокрема IA-2A – 4,13 ± 2,16 Од/мл і GADA – 
3,18 ± 1,57 Од/мл у групі  пацієнтів з дебютом цукрового 
діабету 1 типу (рис. 5).

Отже, найвищі значення підвищених титрів IA-2A і 
GADA фіксували в групі дітей- ДААт+ як на початку, так і у 
фіналі доклінічної стадії розвитку ЦД1, а максимальне під-
вищення титрів IA-2A та GADA було виявлено у фіналі до-
клінічної стадії розвитку ЦД1 у дітей та підлітків з ДААт+, 
у яких маніфестація захворювання наставала протягом 
перших трьох років після встановлення ДААт-позитивного 
статусу, що дає можливість досить точно прогнозувати час 
клінічного дебюту ЦД1 у дітей-ДААт+ (табл. 1).

 Примітки:
*   р1 < 0,05 щодо групи IA-2A дітей-ДААт+ на ранній  

доклінічній стадії;
**   p2 < 0,05 щодо групи GADA дітей-ДААт+ на ранній  

доклінічній стадії

Notes:
*   p1 < 0.05, compared to IA-2A in group of DAAb+ children at the early 

preclinical stage; 
**   p2 < 0.05, compared to GADA in group of DAAb+ children at the early 

preclinical stage

 Примітки:
*   р1 < 0,05 щодо групи дітей з IA-2A ОАА+ на ранній доклінічній стадії;
**   p2 < 0,05 щодо групи дітей з IA-2A ОАА+ на ранній доклінічній стадії

Notes:
*   p1 < 0.05, compared to IA-2A in group of IAA+ children in early preclinical stage;
**   p2 < 0.05, compared to GADA in group of  IAA+ children at early preclinical stage

Рис. 4. Динаміка титрів 
IA-2A і GADA в пацієнтів 
з тривалістю латентної 
стадії розвитку ЦД1  
від 5 до 10 років

Fig. 4. Dynamics of IA-2A 
and GADA titers in patients 
with duration of latent 
stage of T1D development 
from 5 to 10 years

Рис. 5. Динаміка титрів 
IA-2A та GADA в пацієнтів 
з тривалістю латентної 
стадії розвитку ЦД1 
понад 10 років

Fig. 5. Dynamics of IA-2A 
and GADA titers in patients 
with duration of latent 
developmental stage of 
T1D for more than 10 years
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Діти та підлітки на ранній 
доклінічній стадії ЦД1 / 

Children and adolescents 
at the early preclinical 

stage of T1D

Діти у фіналі доклінічної 
стадії ЦД1 / Children at 

the final preclinical stage 
of T1D

Пацієнти з дебютом ЦД1/ 
Patients with T1D debut

Діти та підлітки на ранній 
доклінічній стадії ЦД1 / 

Children and adolescents 
at the early preclinical 

stage of T1D

Діти у фіналі доклінічної 
стадії ЦД1 / Children at 

the final preclinical stage 
of T1D

Пацієнти з дебютом ЦД1/ 
Patients with T1D debut
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Отже, було виявлено, що превалювання комбінації 
тандемно-одномоментного підвищення титрів автоан-
титіл IA-2A + GADA має патогенетично пріоритетне зна-
чення в період еволюції латентної стадії ЦД1, що збіга-
ється з даними інших авторів [16, 21, 23].

ДИСГЛІКЕМІЯ НА РАННІЙ І ПІЗНІЙ  
ДОКЛІНІЧНИХ СТАДІЯХ РОЗВИТКУ ЦД1 
Останнім часом виникли нові дані: IA-2A та GADA є не 
лише абсолютно достовірними предикторами розвитку 
ЦД1, але й точними маркерами порушень вуглеводного 
обміну, що передують клінічному дебюту захворювання 
[27, 28, 29]. У дослідженнях інших авторів було виявлено, 

що прогресивна продукція діабетасоційованих автоан-
титіл до острівцевих автоантигенів корелює зі швидкою 
втратою функції бета-клітин [30, 31, 32]. 

Критерієм включення в групу з дисглікемією були по-
рушення глікемії натще > 6,1 ммоль/л, гранична гіперглі-
кемія в кінцевій 2-годинній точці при виконанні ПГТТ 
у діапазоні 7,8-11,1 ммоль/л або ж визначення інтегра-
ційного показника HbAlc > 6,1 %, оскільки рівень HbA1с 
свідчить одночасно про вміст глюкози натще, препранді-
альний і постпрандіальний її рівні. Ці обстеження й спо-
стереження дозволили виділити чотири групи пацієнтів 
(табл.2). У кожній з обстежених груп ми вивчали показ-
ники HbAlс, базальну глікемію, постпрандіальну гліке-

Уміст IA-2A і GADA на різних стадіях 
розвитку ЦД1 (Од/мл) / The content of 
IA-2A and GADA at different stages of 
T1D development (IU / ml)

Тривалість 
доклінічної стадії 
ЦД1 у дітей-ДААт+ 

до 3-х років / 
Duration of T1D 
preclinical stage  

in DAAb+ children 
up to 3 years  

(n = 27)

Тривалість 
доклінічної стадії 

ЦД1 у дітей-ДААт+ 
від 3 до 5 років / 
Duration of T1D 
preclinical stage 

in DAAb+ children 
from 3 to 5 years  

(n = 17)

Тривалість 
доклінічної стадії 

розвитку ЦД1  
у дітей-ДААт+ 

від 5 до 10років / 
Duration of T1D 
preclinical stage 

in DAAb+ children 
from 5 to 10 years 

(n = 14)

Тривалість 
доклінічної стадії 

розвитку ЦД1  
у дітей-ДААт+ 

понад 10 років / 
Duration of T1D 
preclinical stage 

in DAAb+ children 
more than 10 years  

(n = 10)

Рання стадія  / (The early stage) IA-2A+ 7,57±1,14 5,75±1,06 4,30±1,48 3,20±1,13*

GADA 14,897±2,44 10,40 ±1,74 3,84±1,13 2,46±1,21**

Пізня стадія  / (Late stage) IA-2A+ 19,11±2,48* 9,81±2,17* 7,79±3,47* 5,49±3,03*

GADA 18,096±2,71** 11,71±3,84** 6,32±1,34* 4,93±1,76**

Дебют ЦД1 / (T1D debut) IA-2A+ 13,34±1,96*+ 7,78±1,03 *+ 6,43±2,35*+ 4,13±2,16*+

GADA 16,49±2,58**++ 11,05±1,34**++ 5,08±1,23**++ 3,18±1,57**+ +

Примітки: * – р1< 0,001 щодо ггрупи дітей з IA-2A ДААт+ на ранній доклінічній стадії; ** – p2< 0,05 щодо групи дітей з GADA ДААт+ на ранній 
доклінічній стадії; + – р3< 0,001 щодо групи дітей з IA-2A ДААт+ у фіналі доклінічної стадії; ++ – р4 < 0,05 щодо групи дітей з GADA ДААт+ у фіналі 
доклінічної стадії
Notes: * –  p1 < 0.001, compared to IA-2A in group of DAAb+ children at the early preclinical stage; ** – p2 < 0.05, compared to GADA in group of DAAb+ 
children at the early preclinical stage; + – p3< 0.001, compared to IA-2A in group of DAAb+ children in the final of the preclinical stage; ++ – p4 < 0.05  
compared to GADA in group of DAAb+ children in the final of the preclinical stage

ТАБЛИЦЯ 1 / TABLE 1
ТРИВАЛІСТЬ ДОКЛІНІЧНОЇ СТАДІЇ РОЗВИТКУ ЦД1 ЗА ДЕТЕКЦІЄЮ ЗНАЧЕНЬ ОДНОЧАСНО ПІДВИЩЕНИХ 
ТИТРІВ ДААТ ДО IA-2A ТА GADA (М±Σ) / DURATION OF PRECLINICAL STAGE OF T1D DEVELOPMENT BY 
DETECTING THE VALUES OF SIMULTANEOUSLY INCREASED TITERS OF DAAB TO IA-2A AND GADA (M ± Σ)

Група / (Group)
Глікемія базальна 

ммоль/л / Basal 
glycemia mmol / l

Глікемія у 2-годинній 
точці ПГГГ / Glycemia 

at 2 hour point of PGTT

Загальна кількість дітей  
у групі / The total number 

of children in the group

Відсоток від загальної 
кількості дітей / Percentage 

of children total number

ДААт+ / DAAb+ 6,31±0,28+# 9,8±0,31*+#§ 12 3,28%

ДААт+ / DAAb+ 4,80±0,46§ 5,1±0,03#§ 76 20,76%

ДААт+ / DAAb+ 5,03±0,51 7,92±0,04*+#§ 6 1,64%

ДААт- / DAAb- 4,99±0,67 4,54±0,11#§ 272 74,32%

Примітки: * –  р1< 0,001 щодо групи дітей-ДААт- (4 група); + – р2 < 0,05 щодо групи дітей-ДААт+ на доклінічній стадії розвитку ЦД1 (2 група);  
# – р3 < 0,05 щодо групи дітей- ДААт+ на ранній латентній стадії розвитку ЦД1 (3 група); § – р4 < 0,05 щодо групи дітей-ДААт+ на пізній 
латентній стадії розвитку ЦД1 (1 група)
Notes: * – p1< 0.001 compared to the group of DAAb- children (group 4); + – p2 < 0.05 compared to the group of DAAb+ children at the preclinical stage of T1D 
development (group 2); # – p3 < 0.05 compared to the group of DAAb+ children at the early latent stage of T1D development (group 3); § – p4 < 0.05 compared 
to the group of DAAb+ children in the late latent stage of T1D development (group 1)

ТАБЛИЦЯ 2 / TABLE 2 
ПОКАЗНИКИ БАЗАЛЬНОЇ І ПОСТПРАНДІАЛЬНОЇ ГЛІКЕМІЇ В 2-ГОДИННІЙ ТОЧЦІ ПРИ ПГТТ У ДІТЕЙ З ДААт+ 
ТА ДААт-, ммоль/л (М ± m) / NDICATORS OF BASAL AND POSTPRANDIAL GLYCEMIA AT THE 2-H POINT AT 
PGTT IN DAAb+ AND DAAb- CHILDREN mmol/l (M  ± m)
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мію при ПГТТ. Найбільшу за чисельністю групу (4-а гру-
па) склали діти-ДААт- без ознак хронічної гіперглікемії 
(HbAlc < 6,1 %) (табл. 2). У цю групу було включено 
272  (74,32 %) обстежені дитини-ДААт-; до 1-ої групи  – 
12 пацієнтів-ДААт+ з ознаками хронічної гіперглікемії 
(HbAlc > 6,1 %) без клінічних симптомів ЦД1, що стано-
вило 3,28 %. В усіх 12 дітей цієї групи в терміни від 6 міс. 
до 3 років дебютував ЦД1, що підтверджує діагностичну 
цінність поєднаного виявлення імунологічних маркерів 
автоімунної деструкції β-клітин і метаболічних маркерів 
порушень вуглеводного обміну – порушеної глікемії на-
тще та постпрандіальної глікемії в 2-годинній точці при 
ПГТТ. До 2-ої групи увійшли діти-ДААт+ без ознак пору-
шення вуглеводного обміну (HbAlc < 6,1) – 82 (20,76 %) 
дитини. У процесі динамічного спостереження протягом 
10 років за цими пацієнтами та при повторному визна-
ченні ДААт у крові в 37 (45,12 %) дітей цієї групи діагнос-
тований клінічний дебют ЦД1. У 2-ій групі дітей-ДААт+ 
з  HbAlc < 6,1 і без дисглікемії ПТТГ був ідентифікова-
ний як нормальний. З часом ретроспективно з 2-ої гру-
пи дітей-ДААт+ була виділена 3 група із 6 дітей-ДААт+ 
з HbAlc  < 6,1, у яких ЦД1 розвинувся через 4–5  років 
(1,64 %) (рис. 6).

При виконанні ПТТГ у дітей-ДААт+ цієї групи була 
виявлена дисглікемія у формі граничної гіперглікемії в 
кінцевій 2-годинній точці – 7,92±0,04 ммоль/л, як по-
рівняти з нормальними показниками базальної глікемії 
5,03±0,51 ммоль/л (р<0,001), що дозволило ретроспектив-
но ідентифікувати дітей-ДААт+ цієї групи як таких, що пе-
ребували в ранньому доклінічному періоді розвитку ЦД1.

У 272 (74,32 %) дітей-ДААт- 4 групи показники HbAlc 
були <6,1 і явища дисглікемії в будь-якому її прояві не 

реєструвалися. Зміна титру ДААт до моменту появи гі-
перглікемії в усіх дітей мала односпрямований характер: 
автоантитіла до острівцевих антигенів визначалися в 
зростаючих значеннях титрів.

Отже, було встановлено, що рання стадія доклініч-
ного періоду розвитку ЦД1 характеризується в 1,64% 
дітей-ДААт+ наявністю дисглікемії в 2-годинній точ-
ці протягом виконання ПГТТ. Для деякої кількості ді-
тей-ДААт+ (3,28%), що перебували на пізній стадії до-
клінічного періоду формування ЦД1 є характерною як 
наявність постпрандіальної гіперглікемії при ПГТТ – 
9,8±0,31 ммоль/л, так і дисглікемії у формі порушеної глі-
кемії натще – 6,31±0,28 ммоль/л (р < 0,001).

УМІСТ С-ПЕПТИДУ В ДІТЕЙ- ДААТ+  
НА РІЗНИХ СТАДІЯХ РОЗВИТКУ ЦД1 
Виконані дослідження виявили значуще зниження як ба-
зальної, так і стимульованої секреції С-пептиду в групі 
дітей-ДААт+, за умов розвитку дисглікемії у формі пору-
шеної постпрандіальної глікемії в 2-годинній точці при 
ПГТТ та порушеної глікемії натще (табл. 3). 

В усіх дітей-ДААт+ цієї групи протягом 3 років дебю-
тував ЦД1. У цій групі дітей показники базальної секре-
ції С-пептиду фіксували на знижених рівнях ще задовго 
до дебюту ЦД1 (табл. 3). 

Подальші дослідження показали, що в групі ді-
тей-ДААт+ з відсутністю метаболічних змін у вуглевод-
ному обміні HbAlc < 6,1 % середній уміст базального 
С-пептиду дорівнював 0,92 ± 0,02 нг/мл, а стимульова-
ний – 2,15 ± 0,04 нг/мл (р<0,001), що свідчило про його 
збереження. У  3  групі дітей-ДААт+ на ранній латент-
ній стадії розвитку ЦД1 з HbAlc < 6,1 та дисглікемією 

Примітки:
* – р1 < 0,001 щодо групи дітей-ДААт- з аналогічними показниками; 
+  – р2 < 0,05 щодо групи дітей-ДААт+ на доклінічній стадії розвитку 

ЦД1 з аналогічними показниками; 
#  – р3 < 0,05 щодо групи дітей-ДААт+ на ранній латентній стадії 

розвитку ЦД1 з аналогічними показниками; 
§   – р4 < 0,05 щодо групи дітей-ДААт+ на пізній латентній стадії 

розвитку ЦД1 з аналогічними показниками

Notes:
*  – p1 < 0.001, compared to the group of DAAb- children with similar indicators; 
+   – p2 < 0.05, compared to the group of DAAb+ children at the preclinical stage of T1D 

development with similar indicators;
 #   – p3 < 0.05, compared to the group of DAAb+ children in the early latent stage of  

T1D development with similar indicators; 
§   – p4 < 0.05, compared to the group of DAAb+ children at the late latent stage of T1D 

development with similar indicators

Рис. 6. Базальна та 
постпрандіальна глікемія 
у 2-годинній точці 
при виконанні ПГТТ з 
глюкозним навантаженням 
у дітей з ДААт+ та ДААт- 
(ммоль/л) 

Fig. 6. Basal and 
postprandial glycemia  
at the 2-hour point when 
performing PGTT with 
glucose load in DAAb+ and 
DAAb-children (mmol/l)
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у формі граничної гіперглікемії в кінцевій 2-годинній 
точці при ПГТТ та з дебютом ЦД1 протягом наступних 
4–5 років середній уміст базального С-пептиду дорівню-
вав 0,83 ± 0,05 нг/мл, стимульований – 1,13 ± 0,06 нг/мл 
(р < 0,05), що свідчило про деяке зниження секреторних 
можливостей β-клітин. У дітей-ДААт- 4 групи з показ-
никами HbAlc < 6,1 і без явищ дисглікемії в будь-якому її 
прояві секреторна активність β-клітин була повністю збе-
режена, при цьому значення базальної (1,24 ± 0,04 нг/мл) 
і стимульованої (3,12  ±  0,06  нг/мл) (р < 0,05) секрецій 
С-пептиду свідчили про повне збереження секретор-
них можливостей інсулінпродукувальних β-клітин 
підшлункової залози і майже повністю збігалися з по-
казниками базальної (1,29 ± 0,05 нг/мл) і стимульованої 
(3,94 ± 0,09 нг/мл) (p < 0,001) секреції С-пептиду в дітей 
контрольної групи (рис. 7).

 У групі дітей з уперше виявленим ЦД1 концентрація 
базального С-пептиду в крові була меншою за норму (0,31 
± 0,02 нг/мл), а резерви стимульованого С-пептиду були 
практично вичерпані (0,49 ± 0,06 нг/мл) (p < 0,05), що аб-
солютно патогномонічно для клінічного дебюту ЦД1.

Отже, виконані дослідження виявили значний се-
креторний діапазон у вмісті С-пептиду на етапах по-
ступального розвитку ЦД1. Секреторні можливості  
дітей-ДААт+, що мають метаболічні маркери порушень 
вуглеводного обміну збережені, проте простежується 
тенденція до їхнього зниження. І навпаки, результати 
наших досліджень умісту С-пептиду напередодні дебю-
ту та при маніфестації захворювання роблять безпереч-
ним той факт (збігаючись з даними інших авторів), що 
суттєво знижений рівень С-пептиду – результат пролон-

ТАБЛИЦЯ 3 / TABLE 3 
УМІСТ БАЗАЛЬНОГО ТА СТИМУЛЬОВАНОГО 
С-ПЕПТИДУ В ДІТЕЙ-ДААт+ ТА ДААт- НА РІЗНИХ 
СТАДІЯХ РОЗВИТКУ ЦД 1 ТИПУ, нг/мл (М ± m)
THE CONTENT OF BASAL AND STIMULATED 
C-PEPTIDE IN DAAb+ AND DAAb- CHILDREN 
AT DIFFERENT STAGES OF T1D DEVELOPMENT,  
ng / ml (M ± m)

Група / Group

С-пептид 
базальний,  

нг/мл / 
Basal 

C-peptide,  
ng/ml

С-пептид 
стимульований, 

нг/мл / 
Stimulated 
C-peptide,  

ng/ml

ДААт+ / DAAb+ (n = 12) 0,21 ± 0,01*+# 0,45 ± 0,08*+#

ДААт+ /  DAAb+ (n = 76) 0,92 ± 0,02*# 2,15 ± 0,04*#+

ДААт+ /  DAAb+ (n = 6) 0,83 ± 0,05*§ 1,13 ± 0,06*+§

ДААт- /  DAAb- (n = 272) 1,24 ± 0,04 3,12 ± 0,06*

Примітки: * – р1< 0,001 щодо групи дітей-ДААт- з аналогічними 
показниками (4 група); + – р2 < 0,001 щодо групи дітей-ДААт+  
на доклінічній стадії розвитку ЦД1 з аналогічними показниками  
(2 група); # – р3 < 0,05 щодо групи дітей-ДААт+ на ранній латентній 
стадії розвитку (3 група); § – р4 < 0,05 щодо групи дітей-ДААт+  
на пізній латентній стадії розвитку ЦД1 з аналогічними 
показниками (1 група)

Notes: * – p1 < 0.001 compared to the group of DAAb- children with 
similar indicators (group 4); + – p2 < 0.001 compared to the group of 
DAAb+ children at the preclinical stage of T1D development with similar 
parameters (group 2); # – p3 < 0.05 compared to the group of DAAb+ 
children at the early latent stage of T1D development (group 3);  
§ – p4 < 0.05 compared to the group of DAAb+ children at the late latent 
stage of T1D development with similar indicators (group 1).

Примітки:
* – р1 < 0,001 щодо групи дітей-ДААт- з аналогічними показниками;
** – р2 < 0,001 щодо групи дітей-ДААт+ з аналогічними показниками;
+   – р3 < 0,001 щодо групи дітей-ДААт+ на ранній доклінічній стадії 

ровитку ЦД1 з аналогічними показниками;
#   – р4 < 0,05 щодо групи дітей-ОАА+ на ранній латентній стадії 

розвитку ЦД1 з аналогічними показниками;
§   – р5 < 0,05 щодо групи дітей-ДААт+ на пізній латентній стадії 

розвитку ЦД1 з аналогічними показниками

Notes:
*  – p1 < 0.001, compared to the group of DAAb- children with similar indicators; 
**  – p2 < 0.001, compared to the group of DAAb+ children with similar indicators; 
+   – p3 < 0.001, compared to the group of DAAb+ children at the early preclinical stage 

of T1D development with similar parameters;
 #   – p4 < 0.05, compared to the group of IAA+ children at early latent stage of T1D 

development with similar indicators; 
§   – p5 < 0.05, compared to the group of DAAb+ children at the late latent stage of T1D 

development with similar indicators

Рис. 7. Уміст базального  
та стимульованого 
С-пептиду в дітей з ДААт+ 
і ДААт- на різних стадіях 
розвитку ЦД1 (нг/мл)

Fig. 7. The content of basal 
and stimulated C-peptide in 
DAAb+ and DAAb– children 
at different stages of T1D 
development (ng/ml)
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гованої в часі автоімунної агресії, яка завершується, що 
дозволяє використовувати дослідження рівня С-пептиду 
разом з ДААт як гормональний маркер розвитку ЦД1 у 
дітей та підлітків [33, 34].

ВИСНОВКИ

1Виявлено, що в 94 (25,7 %) із 366 дітей з обтяженою 
спадковістю за не менш як дворазове визначення на-

явності в них діабетасоційованих автоантитіл спосте-
рігався підвищений титр ДААт, переважно GADA та  
IA–2A, у 68 (72,34 %) з них у терміни від 6 міс. до 15 років 
(30,9 ± 3,2 міс.) маніфестував клінічний дебют ЦД1.

2Визначено, що найбільш значущими маркерами роз-
витку ЦД1 є антитіла до протеїну тирозинфосфатази 

та антитіла до декарбоксилази глутамінової кислоти, що 
підтверджується як превальованим підвищенням титру 
IA-2A та GADA, так і домінантною частотою їхньої поєд-
наної зустрічальності.

3У дітей зі швидшою клінічною маніфестацією ЦД1 
і тривалістю доклінічної стадії розвитку цього захво-

рювання до 3 років виявляється превалювання значень 
підвищених титрів IA-2A та GADA як на ранній, так і на 
фінальній стадіях доклінічного періоду розвитку ЦД1, 
як порівняти з аналогічними показниками в пацієнтів з 
тривалістю доклінічної стадії ЦД1 від 3 до 5 років, у хво-
рих з уперше виявленим ЦД1, у яких латентна стадія роз-

витку захворювання тривала від 5 до 10 років, та в паці-
єнтів з прогнозованою тривалістю доклінічної стадії ЦД1 
понад 10 років. 

4 Аналіз часу маніфестації ЦД1 у 68 пацієнтів з наяв-
ністю підвищених титрів ДААт виявив у 39,70 % з них 

клінічний дебют ЦД1, що відбувся протягом 3 років 
з моменту першого визначення підвищених титрів ДААт, 
у  25,00 % виникнення захворювання було діагностова-
но в терміни від 3 до 5 років після включення пацієнтів 
у групу дітей-ДААт+, у 20,60 % уперше виявлений ЦД1 
діагностували через 5 років після первинної детекції од-
ночасно підвищених титрів двох з трьох видів досліджу-
ваних ДААт у крові пацієнтів і в 14,70 % дітей-ДААт+ че-
рез 10 років після первинної одночасної детекції високих 
значень IA-2A і GADA в крові пацієнтів-ДААт+.

5 Ранній доклінічний період розвитку ЦД1 у дітей з на-
явністю підвищених титрів ДААт характеризувався 

наявністю дисглікемії у форміі підвищеної глікемії через 
2 год після виконання тесту толерантності до глюкози та 
нерізким зниженням секреції стимульованого С-пептиду; 
крім того, у пізньому доклінічному періоді в дітей-ДААт+ 
розвивалася дисглікемія у формі порушеної глікемії натще, 
а також визначалося зниження як базальної, так і стиму-
льованої секреції С-пептиду, що свідчило про поступове 
зростання показників зниження потенційних секреторних 
можливостей інсулінпродукувальних β-клітин острівців 
Лангерганса в доклінічний період розвитку ЦД1.
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Materials and methods. Based on clinical and immunological 
studies, in this study, we present data on the establishment of mech-
anisms that are responsible for the development of early and late 
pre-clinical stages of the type 1 diabetes (T1D), obtained by studying 
diabetes-associated autoantibodies (DAAb) and the levels of basal 
and postprandial glycemia, and C-peptide secretion at the preclinical 
stage of T1D development in children and adolescents. 
Results. As a result we were able to form a group of marker-positive 
children with a genetic predisposition and an increased predict-
ed risk of developing the diease. A total of 474 practically healthy 
normoglycemic children and adolescents aged 7 to 18 years were 
examined. An elevated titre of DAAb, mainly GADA and IA-2A was 
found in 94 (25.68 %) of 366 children with a genetic predisposition 
for at least of two determinants of DAAb, and the clinical onset of 
T1D manifesting in 68 (72.34 %) of them from 6 months to 15 years 
(30.9 ± 3.2 months). The formula of combined occurrence and values 
of simultaneously elevated titres of DAAb against islet autoantigens, 
namely, IA-2A + GADA, which is a predictor of the duration of the 
preclinical stage of T1D, was determined.  
Conclusions. It was established that the early preclinical develop-
ment of T1D in DAAb + children was characterized by the presence 
of dysglycemia in the form of elevated glycemia  2 hours after the 
glucose tolerance test and a steady decrease in the secretion of stim-
ulated C-peptide; additionally, dysglycemia was jointed as impaired 
fasting glycemia, and there was a decrease in both basal and stimulat-
ed secretions of C-peptide, indicating the depletion of the potential 
of pancreatic beta-cells.
Key words: type 1 diabetes (T1D), children and adolescents, diabe-
tes-associated autoantibodies (DAAb), autoantibodies against glu-
tamic acid decarboxylase (GADA), autoantibodies against tyrosine 
phosphatase (IA-2A), basal and postprandial glycemia, basal and 
stimulated C-peptide.
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Материалы и методы. На основании проведенного клини-
ко-иммунологического исследования приводятся данные 
установления механизмов развития сахарного диабета 1 типа 
(СД1) на ранней и поздней доклинических стадиях формиро-
вания заболевания путем исследования особенностей содер-
жания диабетасоциированных аутоантител (ДААт) и уровней 
базальной и постпрандиальной гликемии и секреции С-пептида 
на доклиническом этапе развития сахарного диабета 1 типа у 
детей и подростков.
Результаты. В результате исследования сформировано группу 
маркер-позитивних детей с отягощенной наследственностью 
и прогнозируемым риском развития заболевания. Обследовано 
474 практически здоровых нормогликемических пациента – 
детей и подростков в возрасте от 7 до 18 лет. Выявлено, что у 
94 (25,68 %) из 366 детей с отягощенной наследственностью по 
не менее чем двукратному определению наличия в них ДААт 
наблюдался повышенный титр ДААт, преимущественно GADA 
и IA-2A, у 68 (72,34 %) из них от 6 мес. до 15 лет (30,9 ± 3,2 мес.) 
манифестировал клинический дебют СД1. Определена формула 
объединенной встречаемости и значений одновременно повы-
шенных титров ДААт к островковым аутоантигенам, а именно 
IA-2A + GADA, что является предиктором продолжительности 
доклинической стадии развития СД1. 
Выводы. Установлено, что ранний доклинический период раз-
вития СД1 у детей-ДААт+ характеризовался наличием дисгли-
кемии в виде повышенной гликемии через 2 ч после проведения 
теста толерантности к глюкозе и нерезким снижением секреции 
стимулированного С-пептида; кроме того, в позднем доклини-
ческом периоде у детей-ДААт+ выявляли дисгликемия в виде 
нарушенной гликемии натощак, а также определяли снижение 
как базальной, так и стимулированной секреции С-пептида, 
что свидетельствует об истощении потенциальных возможно-
стей бета-клеток поджелудочной железы.
Ключевые слова: сахарный диабет 1 типа, дети и подростки, 
диабетассоциированные аутоантитела (ДААт), аутоантитела 
к декарбоксилазе глутаминовой кислоты (GADA), аутоантитела 
к протеину тирозинфосфатазы (IA-2A), базальная и постпран-
диальна гликемия, базальный и стимулированный С-пептид.
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Зак КП. Концентрация диабетасоциированных аутоантител 
к островковым аутоантигенам (IA2A, GADA, IAA), уровни ба
зальной и постпрандиальной гликемии и секреторное состояние 
базального и стимулированного Спептида в доклиническом 
периоде развития СД 1 типа у детей и подростков как имму
нологические, метаболические и гормональные предикторы кли
нического дебюта заболевания. Журнал Национальной академии 
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