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Метаболічний синдром «Х» – це клі-
нічний симптомокомплекс, складовими яко-
го є ожиріння (переважно за абдомінальним 
типом), артеріальна гіпертензія, дисліпіде-
мія та порушення толерантності до вуглево-
дів аж до розвитку цукрового діабету. Цей 
синдром поширений у всьому світі, адже він 
діагностується у 25-35% населення. Згідно з 
даними Американської діабетологічної асо-
ціації, лише у США нараховується близько 
70-80 млн. жителів з метаболічним синдро-
мом Х. В Україні цей синдром також досить 
поширений. За 10 років захворюваність на 
МС серед людей віком від 30 до 39 років 
збільшилася на 70% [3, 4].  

Метаболічний синдром «Х» як окреме 
поняття ввів в наукову термінологію під 
назвою «метаболічний три синдром» Camus 
у 1966 р.; «синдром достатку» – таку назву 
цьому синдрому дали [7]. Пізніше цей ком-
плекс порушень отримав назву «метаболіч-
ний синдром» [6]. Спочатку можливий 
зв’язок між складовими цього синдрому 
заперечувало багато вчених, доки в межах 
різних клінічних проявів інсулінорезистен-
тності людини не були виявлені нові факти. 
Їх представив в кінці 80-х років ХХ сторіччя 
Reaven. Він назвав ці клінічні прояви синд-
ромом Х і вказав на провідну роль інсуліно-
резистентності та гіперінсулінемії у його 
патогенезі. До цього поняття було включе-
но:  

а) тканинну інсулінорезистентність з 
наступною компенсаторною гиперінсуліне-
мією і порушенням толерантності до глюко-
зи; 

б) дисліпопротеїнемію; 

в) артеріальну гіпертензію; 
г) ожиріння.  
Потім було додано ще кілька метабо-

лічних порушень.  
Для діагностики метаболічного синд-

рому Х достатньо наявності 2-3 основних 
його проявів. Таким чином, метаболічний 
синдром Х - це комплекс взаємопов’язаних 
порушень вуглеводного та жирового обмі-
ну, а також механізмів регуляції артеріаль-
ного тиску і функції ендотелію, механізм 
розвитку яких обумовлений зниженням чу-
тливості тканин до інсуліну - інсулінорезис-
тентністю [4, 6]. 

Ожиріння є ключовим чинником роз-
витку МС. Для кількісної оцінки типу роз-
поділу жирової тканини в організмі викори-
стовується об’єм талії. За норму у чоловіків 
прийнято <102 см, у жінок - <88 см, що від-
повідає індексу маси тіла (ІМТ) <25 кг/м2.  

На основі результатів проспективних 
епідеміологічних досліджень, що проводи-
лись у Парижі, Гельсінкі та Буссельтоні 
(Австрія), було визначено, що задовго до 
розвитку у людей з МС у них спостерігала-
ся гіперінсулінемія як базальна, так і постп-
рандиальна [7]. Серйозність прогнозу вини-
кнення метаболічного синдрому спричини-
ла ще одну його назву – «смертельний квар-
тет», або синдром інсулінорезистентності, 
що підкреслює небезпечність цього стану 
для життя хворих. В одного з п’яти пацієн-
тів з інсулінорезистентністю протягом 5 
років розвиваються різноманітні усклад-
нення.  

Домінантними факторами слід визна-
ти підвищення рівня ліпопротеїнів низької 
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щільності, підвищений АТ, цукровий діа-
бет, паління, наслідком – появи оксидантно-
го стресу, пусковим механізмом – ендотелі-
альну дисфункцію з подальшим запален-
ням, вазоспазмом, тромбозом, пошкоджен-
ням та ремоделюванням судин, розривом 
бляшки, що характеризуються відповідними 
клінічними проявами.  

Проблема профілактики і лікування 
хворих з МС визначає можливість застосу-
вання нових методів лікування з метою по-
передження виникнення ускладнень, зокре-
ма ЦД.  

Метою роботи було визначення наяв-
ності розладів з боку вестибулярного аналі-
затора у хворих з МС. 

 
Матеріали і методи дослідження 
З огляду на вивчення ролі метаболіч-

ного синдрому (МС) у патогенезі вестибу-
лярних розладів нами було обстежено 56 
осіб з метаболічним синдромом Х: 27 чоло-
віків та 29 жінок. Середній вік пацієнтів 
становив 43,2±3,7 роки, при обстеженні у 
них були виявлені наступні складові синд-
рому: надмірна маса тіла, гіпертонічна 
хвороба, дисліпідемія, порушення толеран-
тності до глюкози. Але в цих хворих не бу-
ло виявлено діагнозу ЦД в зв’язку з тим, що 
вони мали нормальні показники глюкози 
натще і зміни спостерігались лише при про-

веденні навантажувальних проб. Пацієнти 
обстежувались клінічно, визначались зага-
льно клінічні показники крові та сечі, про-
водились біохімічні аналізи – визначався 
ліпідний профіль крові, глюкоза крові, кре-
атинін, сечовина. Досліджуючи ці показни-
ки, ми виходили з припущення, що біохімі-
чні зміни залежать не тільки від загально-
метаболічних порушень, але і від підвище-
ного впливу вестибулярної імпульсації, 
оскільки вестибулярна аферентація та вини-
каюче у відповідь на неї через нервово - 
вегетативну та ендокринну системи особли-
вості сприйняття обумовлюють гормональ-
ні, ферментативні та біохімічні зміни в ор-
ганізмі, за допомогою чого він пристосову-
ється до умов, що змінилися [1]. 

Крім того, визначались морфологічні 
та гемодинамічні показники за даними до-
плеросонографії. Для визначення стану вес-
тибулярної системи у хворих виконувалось 
вестибулометричне дослідження, за наявно-
сті периферичного вестибулярного синдро-
му визначався стан слухової системи. 

 
Результати дослідження  
та їх обговорення 
Хворі були обстежені клінічно і лабо-

раторно для підтвердження наявності в них 
МС. Клінічні показники, що вивчались на-
ведені у табл. 1. 

 
Таблиця 1  

Клінічні показники у хворих з МС 

Досліджувані показники 
Групи обстежуваних 

хворі з МС (n=54) здорові волонтери (n=50) 

Вік, роки 43,2±3,7 50,7 ±2,3 

Стать, ж/ч % 52/48 51/49 

Індекс маси тіла, кг/м2 29,2 ±2,3* 24,6 ±2,1* 

Дисліпідемія,% 88,9 11,1 

Артеріальна гіпертензія, % 70,4 7,4 
 

Примітка: * різниця є статистично достовірною р <0,05 
 
 
Як видно з даних табл. 1, середній 

вік обстежених нами хворих з МС стано-
вив 51,2±3,7 роки, що приблизно відпові-
дало віковому складу здорових волонте-

рів, тобто групи за віковим складом можна 
було співставляти. Значні відмінності спосте-
рігались у показниках індексу маси тіла між 
основною групою та у здорових, які станови-
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ли 29,2±2,3 кг/м2 та 24,6±2,1 кг/м2, відпо-
відно. Такі ж відмінності мали місце в 
показниках дисліпідемії, розлади жирово-
го обміну визначались у значного числа 
пацієнтів з МС – 88,9%, була невелика 
кількість хворих з порушенням показників 
ліпідограми, а в групі здорових воно зу-
стрічалось у 7,4% випадків. Артеріальна 
гіпертензія виявлена у 70,4% пацієнтів та 
у 7,4% здорових осіб. Таким чином, у 

стежуваних нами хворих зареєстровано кла-
сичний МС Х, згідно з критеріями його ви-
значення. 

 Оскільки, окрім барорецепторів, що 
сприймають зміни кров’яного тиску, велике 
значення має функція рецепторів, що реагу-
ють на зміну хімічного складу крові [4, 5] ми 
оцінювали показники артеріального тиску, 
що наведені у табл. 2, та біохімічні показники 
крові (табл. 3, 4). 

 

 Таблиця 2  
Показники артеріального тиску у хворих з МС та здорових волонтерів 

Показники 
Групи обстежуваних 

хворі з МС здорові волонтери 

Діастолічний тиск, мм рт.ст 161,2±3,7 119,5±2,3 

Систолічний тиск, мм рт.ст 89,7±2, 76±3,5 

 
Як показують наведені у табл. 2 ре-

зультати, артеріальний тиск у хворих з МС 
значно перевищують такі показники у здо-
рових волонтерів як за результатами вимі-
рювання систолічного, так і діастолічного 
тиску, тобто всі хворі мали артеріальну гі-
пертензію ІІ ступеня. З метою вивчення 
характеру змін ліпідного спектру крові у 
осіб з метаболічним синдромом досліджу-
вався рівень ліпопротеїдів високої та низь-
кої щільності, загального холестерину, три-
гліцериди крові та вміст глюкози. При по-
дальшому аналізі ми звернули увагу на біо-
хімічні показники ліпідного профілю у об-

стежених хворих. Ці дані наведені у  
табл. 3.  

Як свідчить наведений у табл. 3 ліпід-
ний профіль, найбільш суттєві зміни ліпідо-
грами у хворих з МС стосуються ліпопроте-
їдів низької та дуже низької щільності. Ці 
результати найбільш суттєво відрізняються 
від нормальних показників в групі здорових 
осіб, при цьому вміст глюкози у крові зна-
ходився в межах норми. Проте при прове-
денні цукрової навантажувальної проби у 
47% з пацієнтів з метаболічним синдромом 
спостерігалось порушення толерантності до 
глюкози. 

 

 Таблиця 3 
Показники ліпідного профілю у хворих з МС 

Біохімічні показники  
ліпідного профілю крові 

Групи обстежуваних 

хворі з МС здорові волонтери 

Ліпопротеїди високої щільності, ммоль/л 0,8±0,3* 1,54±0,2* 

Ліпопротеїди низької щільності, ммоль/л 4,3±0,5* 2,89±0,3* 

Загальний холестерин, ммоль/л 6,3±0,3* 4,65±0,3* 

Тригліцериди, ммоль/л 5,5±0,2 4,1±0,4 

Глюкоза крові, ммоль/л 5,6±0,5 4,7±1,1 
 
Примітка: * різниця є статистично достовірною, р <0,05 
 

Як видно з даних табл. 4, у хворих з 
МС має місце достовірне (р<0,05) 
підвищення рівня фібрину, що свідчить про 

порушення у системі гемокоагуляції та 
фібринолізу. Це ж підтверджують і резуль-
тати визначення у них двох інших 
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показників. Зокрема, зниження активності 
протеїну С, яке складало 32,1±3,2%, а у здо-
рових – 40,5±2,4% вказує на підвищення 
ризику тромбоутворення, оскільки протеїн 
С індукує фібриноліз. На особливу увагу 
заслуговує підвищений рівень фактора 
Віллебранда, який є показником дисфункції 
ендотелію. Високі значення фактору 
Віллебранда свідчать про підвищення 

внутрішньосудинної агрегації тромбоцитів, 
оскільки синтез цього білку здійснюється у 
відповідь на пошкодження ендотелію, що 
ініціює тромбоутворення. Отже, такі показ-
ники системи згортання крові у обстежува-
них нами хворих є непрямим доказом 
існування у них синдрому ендотеліальної 
дисфункції, який є одним з механізмів роз-
витку ВД. 

 
Таблиця 4 

Показники системи згортання крові у хворих з МС 

Показники системи згортання крові 
Групи обстежуваних 

хворі з МС здорові волонтери 

Фібриноген, г/л 2,4 ±0, 2 * 1,53±0,1* 

Фактор Віллебранда, u/мл 0,76± 0,3* 0,23±0,2* 

Протеїн С, % 32,1± 3,2* 40,5±2,4* 
 
Примітка: * різниця є статистично достовірною р <0,05 

 
Подальше клінічне обстеження вияви-

ло у 13 (24,1%) пацієнтів патологію нирок з 
помірною мікроальбумінурією (187,3±14,5 
мг/д). Ознаки хронічної ниркової недостат-
ності у всіх хворих були відсутні, показники 
креатиніну та сечовини — в межах норми. 
Жировий гепатоз печінки, який проявлявся 
збільшеними її розмірами, відмічений у 35 
(64,8%) осіб. Таким чином, клінічні дослі-
дження, біохімічні показники крові, які ха-
рактеризували ліпідний профіль і систему 
згортання крові, а також печінкові і ниркові 
проби вказали на характерні ознаки метабо-
лічного синдрому у обстежених нами паціє-
нтів.  

Обстежуючи хворих з МС, ми мали на 
меті порівняти стан вестибулярної функції, 
виходячи з припущення, що МС є, так би 
мовити, переддіабетичним станом, а отже 
напрямок розвитку патологічних зрушень з 
боку внутрішнього вуха має бути подібним. 
Для виявлення вестибулярних розладів у 
всіх пацієнтів з метаболічним синдромом 
виконувалось спеціальне вестибулометрич-
не дослідження, яке включало проведення 
проб, що визначають ранні доклінічні зміни 
функціонального стану вестибулярного 
аналізатора.  

При опитуванні хворих скарги на ная-
вність вестибулярних порушень мали на-

ступний вигляд (табл. 5). Як видно з даних 
табл. 5, в цілому скарги визначались лише у 
16 (29,6%) осіб з метаболічним синдромом, 
з них 13 скаржились на постійне або періо-
дичне запаморочення різної інтенсивності, 
невпевненість ходи відмічали всього 6 
(11,1%). На наявність вегетативних пору-
шень не вказував жоден з обстежуваних 
пацієнтів, решта – 38 (70,4%) не висловлю-
вали скарг «вестибулярного» характеру. 
Слід зазначити, що у частини пацієнтів від-
мічалось одночасно декілька скарг, напри-
клад, запаморочення і невпевненість ходи. 
Результати вивчення поширеності скарг 
«вестибулярного» характеру серед обстежу-
ваних з метаболічним синдромом та з ЦД 
представлені в табл. 6. 

Як видно з показників даної таблиці, 
кількість вестибулярних скарг при МС при-
близно відповідає таким при ЦД, з невели-
ким позитивним трендом у бік осіб з мета-
болічним синдромом, серед яких 70,4% вка-
зували на відсутність скарг. На нашу думку, 
це свідчить на користь теорії суттєвого 
впливу порушень обміну глюкози на розви-
ток порушень вестибулярної функції. Пода-
льші наші дослідження підтвердили це при-
пущення.  

При подальшому обстеженні пацієнтів 
з МС спонтанні вестибулярні розлади ви-
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значені у 23 (42,6%) з них, а при ЦД І та ІІ 
типу – у 54,1%. 

 Найбільш частим симптомом розладу 
вестибулярної функції у хворих з МС, як і у 
осіб з ЦД, було запаморочення, яке спосте-
рігалось у 16 з них.  

При проведенні вказівних проб вико-
нання їх було задовільним у 31 (57,4%) хво-
рого, решта демонструвала різні типи по-
рушення, що були притаманні як централь-
ному, так і периферичному вестибулярному 
синдрому (табл. 7). 

 
Таблиця 5 

Розподіл скарг «вестибулярного» характеру у хворих на МС 

Досліджувані скарги 
Кількість хворих 

абс.  % 
Запаморочення 
Невпевненість ходи 
Вестибуловегетативні розлади 

16 
13 
6 

29,6 
24,1 
11,1 

Не було скарг 38 70,4 
 
 

Таблиця 6 

Порівняння кількості хворих з метаболічним синдромом і ЦД  
з наявністю та відсутністю «вестибулярних» скарг  

Наявність 
Число хворих з МС Число хворих з ЦД 

абс. % абс. % 

Відмічено вестибулярні скарги 16 29,6 205 34,7 

Не було скарг 38 70,4 386 66,3 
 

 Таблиця 7 
Результати вказівних проб у хворих з МС і ЦД І і ІІ типів 

Досліджувані показники 
Число обстежених 

абс. % 

Помірне гармонічне відхилення рук 14 25,9 

Дисгармонічне відхилення рук 16 29,6 

Не було відхилень 31 57,4 
 
 
Як демонструють дані табл. 7, помірне 

гармонічне відхилення при виконанні проби 
з витягнутими руками визначалось у 25,9%, 
дисгармонічне – у 29,6% осіб з МС, а при 
ЦД – у 27,9 і 28,6%, відповідно. Таким чи-
ном, загальна кількість хворих з нормаль-
ними показниками вказівних проб при ная-
вності МС становила 57,4%, а при ЦД – 
43,5%. При цьому співвідношення числа 
пацієнтів, що мали гармонічне та дисгармо-
нічне відхилення, в обох групах було приб-
лизно однаковим.  

Враховуючи той факт, що нас цікави-
ли доклінічні розлади вестибулярного апа-
рату у хворих з МС, ми використали мето-
дики, які характеризують найбільш ранні 
зміни тонусу м’язів: проба горизонтального 
письма, вертикального письма, хода по 
прямій, флангова хода, крокуючий тест Фу-
куда. Їх результати наведені у табл. 8. 

Як свідчать наведені в цій таблиці да-
ні, при дослідженні вестибулоспинальних 
рефлексів зберігається така ж тенденція, яка 
притаманна і іншим показникам. При порі-
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внянні результатів аналогічних досліджень 
у хворих з МС та ЦД (табл. 9) зміни при МС 
були дещо менш вираженими, ніж при ЦД. 
Слід зазначити, що при оцінці у осіб з МС 
виявлено дещо більший відсоток пацієнтів з 

розладами ходи по прямій і відносно мен-
ший – при дослідженні флангової ходи. На 
нашу думку, це свідчить про більшу кіль-
кість осіб з периферичним ВД серед хворих 
на ВС, ніж при наявності ЦД. 

 
Таблиця 8  

Результати дослідження вестибулоспінальних рефлексів у хворих з МС  

Порушення показників 
хода по прямій флангова хода крокуючий тест Фукуда 

кількість обстежених 
абс. % абс. % абс. % 

16 29,6 13 24,1 12 22,2 
 
 

Таблиця 9 
Порівняння результатів дослідження вестибулоспінальних рефлексів у хворих з МС та ЦД 

Показники 
Число хворих з МС Число хворих з ЦД 
абс. % абс. % 

Хода по прямій 16 29,6  39,4 
Флангова хода 13 24,1  43,6 
Крокуючий тест Фукуда 12 22,2  31,4 

 

Таблиця 10  
Зміна показників тонусу м’язів верхніх кінцівок за результатами «пишучих» тестів 

Зміни показників тонусу м’язів верхніх кінцівок 
проба вертикального письма проба горизонтального письма 

кількість обстежених 
абс. % абс. % 
86 45,7 107 56,9 

 
 
Так, аналіз даних, представлених в 

табл. 10, вказує на те, що при проведенні 
пишучих тестів відхилення більше 10° при 
виконанні проби «вертикального письма» 
було визначено 45,7% у хворих, при пробі 
«горизонтального письма» – у 56,9%. Оскі-
льки ці тести є більш чутливими, виявлення 
їх порушень може бути свідченням почат-
кових проявів вестибулярної дисфункції, 
коли класичних симптомів ще немає. 

 
Висновки 
Отримані нами дані дозволяють виді-

лити характерні ознаки «метаболічної вес-

тибулопатії», яка характеризується певними 
особливостями клінічної симптоматики і у 
патогенезі якої суттєву роль відіграють роз-
лади судин внутрішнього вуха, що було 
отримано в умовах експерименту і підтвер-
джувалось клінічно.  

У 29,6% хворих з метаболічним синд-
ромом на фоні змін ліпідного профілю та 
системи згортання крові визначалася наяв-
ність скарг з боку вестибулярної системи; 
спонтанні вестибулярні порушення виявлені 
у 42,6%. Зміни вестибулярної функції мали 
ознаки як периферичного, так і центрально-
го вестибулярного синдрому. 
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УРОВЕНЬ И ХАРАКТЕР ВЕСТИБУЛЯРНЫХ 
НАРУШЕНИЙ У БОЛЬНЫХ С МЕТАБОЛИ-

ЧЕСКИМ СИНДРОМОМ  
(СООБЩЕНИЕ 1)  

Деева Ю.В. (Киев) 

Р е з ю м е  

Рассмотрены вопросы нарушения вестибу-
лярной функции у больных с метаболическим 
синдромом «Х». Приведены результаты изучения 
спонтанных вестибулярных нарушений у больных 
с дислипидемией и изменениями показателей 
свертывающей системы крови. Исследовались 
также указательные пробы, вестибулоспинальные 
рефлексы и показатели тонуса мышц верхних 
конечностей. 

THE LEVEL DISTURBANCES AND  
CHARACTER VESTIBULAR IN PATIENTS 

WITH THE METABOLIC SYNDROME  
(POST 1) 

Deeva Y.V. (Kyev) 

S u m m a r y  

The article is devoted to violations of the vesti-
bular function in patients with metabolic syndrome 
"X". The results of a survey of spontaneous vestibular 
disorders in patients with dyslipidemia and impaired 
performance of blood coagulation are given. The re-
sults of studies pointing test, vestibulospinal reflexes 
and muscle tone indices of the upper extremities are 
described. 

 


