
Патологія підшлункової залози (ПЗ) у дітей залишається одним 

із найскладніших розділів педіатричної гастроентерології. Варіа-

бельність клінічної картини, комплексність залучення інших орга-

нів шлунково-кишкового тракту, відсутність простих неінвазивних 

тестів діагностики стану підшлункової залози та чітких лікувально-

діагностичних алгоритмів призвели до значних труднощів у сучас-

ному трактуванні патології підшлункової залози. У структурі дитячої 

гастроентерологічної патології панкреатити посідають від 15 до 25 % 

(за даними різних авторів), в Україні — до 3,1 ‰ дитячого населення 

(наказ Міністерства охорони здоров’я України від 29.01.2013 р. № 59 

«Про затвердження уніфікованих клінічних протоколів медичної 

допомоги дітям із захворюваннями органів травлення»). Висновок 

сонолога «дифузні зміни підшлункової залози» у дитини часто стає 

приводом для встановлення діагнозу реактивного панкреатиту або 

панкреатопатії (станів, що не мають місця у сучасній науковій тер-

мінології і міжнародних класифікаціях), показанням до ферментної 

терапії, навіть за відсутності відповідної клініко-лабораторної кар-

тини.

Як відомо, ожиріння є вагомим фактором розвитку патології під-

шлункової залози. Пацієнти з ожирінням схильні до більш тяжкого 

перебігу гострого панкреатиту з підвищенням рівня захворюваності 

та смертності, а також з розвитком місцевих і системних ускладнень 

порівняно з пацієнтами з нормальною масою тіла [Tirkes T. et al., 

2019]. Підвищення внутрішньочеревного тиску поряд із частим су-

путнім синдромом надмірного бактеріального росту, що супрово-

джує ожиріння, додатково ускладнює візуалізацію pancreas. Тому 

питання діагностики стану підшлункової залози у дітей з ожирінням 

є актуальним і потребує особливої уваги клініциста.

Розвиток метаболічних ускладнень, асоційованих з ожирінням, 

залежить від кількості та типу розподілу жирової тканини і наявнос-

ті локалізованих ектопічних жирових депо. Однією з важливих відо-

мих ектопічних локацій серед органів шлунково-кишкового тракту 

поряд із печінкою є підшлункова залоза. Жир у підшлунковій залозі 
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розташований близько до інсулінпродукуючих β-клітин, тому роз-

глядається можливість асоціації стеатозу ПЗ із порушенням функції 

бета-клітин та інсулінорезистентністю. Вважається, що накопичен-

ня жиру в підшлунковій залозі, в умовах метаболічного синдрому, 

може призводити до розвитку стеатопанкреатиту [Catanzaro R. et al., 

2016].

За результатами епідеміологічних досліджень, наразі також іс-

нують негативні тенденції щодо захворювань пішлункової залози, 

зокрема зростання захворюваності на гострий панкреатит як у до-

рослих, так і у дітей. Захворюваність на гострий панкреатит у дітей 

оцінюється в 3,6–13,2/100 000 на рік [Grzybowska-Chlebowczyk U. 

et al., 2019]. Дані міжнародного багатоцентрового дослідження з ви-

вчення панкреатиту у дітей INSPIRE із залученням понад 400 дітей 

з рецидивуючим гострим панкреатитом та хронічним панкреатитом 

продемонстрували, що ожиріння асоційовано з тривалим прозапаль-

ним станом підшлункової залози. Отже, перипанкреатичний або ін-

трапанкреатичний жир створює прозапальний або прооксидантний 

стан, який може затримувати перехід до хронічного запалення орга-

на; так, у когорті дітей з ожирінням та надмірною вагою хронічний 

панкреатит був діагностований у більш старшому віці порівняно з 

дітьми, які мали нормальну вагу [Uc A. et al., 2018].

Дослідження останніх років показали, що надмірна вага та ожи-

ріння в шкільному віці та підлітковому періоді пов’язані з підви-

щеним ризиком раку підшлункової залози. Існують свідчення щодо 

кумулятивного ефекту зайвої ваги: чим довше пацієнт має надмірну 

вагу або ожиріння, тим більший ризик розвитку раку підшлункової 

залози [Nogueira L. et al., 2017].

«Стеатоз ПЗ» є терміном, який характеризує первинну акумуля-

цію жиру в ПЗ без заміщення тканини ПЗ, що підкреслює зворотність 

даного процесу. З огляду на те, що жирова дистрофія є універсаль-

ним патологічним процесом, окрім метаболічних розладів, стеатоз 

ПЗ може зустрічатися при низці вроджених і системних захворювань 

[Smits M. et al., 2011]. Передбачається, що клінічні наслідки стеатозу 

підшлункової залози включають β-клітинну дисфункцію, екзокрин-

ну дисфункцію, обтяження перебігу гострого панкреатиту, а також 

підвищений ризик ускладнень у пацієнтів, які перенесли оперативне 

втручання на підшлунковій залозі й зростання ризику розвитку раку 

підшлункової залози; тобто стеатоз підшлункової залози може мати 

довгострокові клінічні наслідки [Степанов Ю.М. та співавт., 2016].
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Отже, стеатоз ПЗ стоїть на перехресті захворювань серцево-су-

динної, ендокринної систем та шлунково-кишкової патології і під-

лягає подальшому ретельному вивченню з позицій раннього метабо-

лічного ризику та хронічної гастроінтестинальної патології.

Даний посібник має на меті розкрити етіопатогенетичні та діа-

гностичні аспекти стеатозу підшлункової залози — стану, що зустрі-

чається у повсякденній практиці значно частіше, ніж виявляється й 

поготів документується. Розуміння діагностичних критеріїв поряд з 

алгоритмом обстеження та системою прогнозування ризику розви-

тку стеатозу підшлункової залози дозволить вдосконалити допомогу 

дітям із панкреатичною патологією. 



Зв’язок між метаболічними порушеннями та жировою інфіль-

трацією підшлункової залози є доведеним фактом, що був уперше 

описаний 1926 року Д. Шеффер, який виявив кореляцію між ва-

гою людського тіла та структурними змінами в підшлунковій залозі 

[Schaefer J.H., 1926]. Стеатоз підшлункової залози детально вивчався 

Р. Огілві, який зазначив дворазове збільшення поширеності стеатозу 

підшлункової залози (за даними автопсії) в осіб із надмірною масою 

тіла [Ogilvie R.F., 1937]. Установлено, що підшлункова залоза в пацієн-

тів із нормальною масою тіла і в пацієнтів, які страждають від ожирін-

ня, має різний ступінь розвитку жирової тканини: ступінь ліпоматозу 

був підвищений у пацієнтів з ожирінням (17,1 %) порівняно з конт-

рольною групою (9,3 %). Огілві також виявив гіпертрофію острівців 

Лангерганса в пацієнтів з ожирінням.

1978 року Т. Олсен і співавт. оприлюднили дані дослідження мор-

фологічних змін при стеатозі ПЗ, надали класифікацію ступенів лі-

поматозу за вмістом жирової тканини: 1-й ступінь ліпоматозу ха-

рактеризувався одиничними групами жирових клітин у паренхімі 

підшлункової залози, 4-й ступінь представлений практично повною 

заміною екзокринної тканини жировою тканиною, 2-й і 3-й ступені 

відповідно проявляються проміжним умістом жирової тканини.

У праці Т. Олсен і співавт. (1978) описана залежність між умістом 

адипоцитів підшлункової залози і віком, а також вагою обстежених 

[Olsen T.S., 1978].

Довгий час стеатоз підшлункової залози розглядався як патологія 

винятково старшої вікової групи. Однак сьогодні підтверджена мож-

ливість розвитку неалкогольної жирової хвороби підшлункової залози 

навіть у дітей. 

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА
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Таблиця 1. Терміни та визначення щодо накопичення жиру 

у підшлунковій залозі

Термін Визначення [за Smith та Geenen]

Панкреатичний ліпоматоз Загальний термін для акумуляції жиру у 
підшлунковій залозі

Панкреатичний стеатоз Загальний термін для акумуляції жиру у 
підшлунковій залозі

Жирова підшлункова залоза Загальний термін для акумуляції жиру у 
підшлунковій залозі

Ліпоматозна ліподистрофія Екстремальний варіант акумуляції панкреатич-
ного жиру

Жирове заміщення Загибель ацинарних клітин з подальшим 
заміщенням жировою тканиною

Жирова інфільтрація Інфільтрація адипоцитами, асоційована з 
ожирінням

Неалкогольна жирова хво-
роба підшлункової залози

Акумуляція панкреатичного жиру, асоційована з 
ожирінням та метаболічним синдромом

Неалкогольний стеатопан-
креатит

Запалення підшлункової залози, асоційоване з 
накопиченням панкреатичного жиру

Для опису накопичення жиру у ПЗ використовуються різні визна-

чення і терміни, такі як: стеатоз, ліпоматоз підшлункової залози, жи-

рова інфільтрація ПЗ, жирове заміщення ПЗ, жирова дистрофія ПЗ, 

неалкогольна жирова хвороба підшлункової залози, в складі якої виді-

ляють стеатопанкреатит [Smits M., van Geenen E.J., 2011].

Стеатоз ПЗ є терміном, що характеризує первинну акумуляцію 

жиру в ПЗ без заміщення тканини ПЗ, що підкреслює оборотність 

даного процесу. Жирове заміщення має принципово інший зміст, що 

передбачає загибель паренхіматозних клітин і появу замість них жи-

рових клітин (адипоцитів). Вторинний стеатоз може зустрічатися при 

низці вроджених і системних захворювань, інфекційних процесах 

[Hassan Tariqa et al., 2016]. У свою чергу, термін «неалкогольна жирова 

хвороба підшлункової залози» має на увазі асоціацію з ожирінням або 

надмірною вагою, у разі виключення вродженої патології та вторин-

них етіологічних чинників стеатозу [Smits M., van Geenen E.J., 2011; 

Prachayakul V., 2015] (табл. 1). 



ЕТІОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ РОЗВИТКУ 
СТЕАТОЗУ ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ 
У ДІТЕЙ

Дистрофія — універсальний патологічний процес, в основі якого 

лежить порушення тканинного (клітинного) метаболізму, що призво-

дить до структурних змін. У цитоплазмі клітин знаходяться в основно-

му ліпіди, які утворюють ліпопротеїдні комплекси. Порушення обміну 

цитоплазматичних ліпідів може проявлятись у збільшенні їх умісту в 

клітинах, де вони зустрічаються в нормі; у появі ліпідів там, де вони в 

нормі не зустрічаються, і в синтезі жирів незвичного хімічного складу; 

в клітинах здебільшого накопичуються нейтральні жири. Серед меха-

нізмів розвитку жирової дистрофії розрізняють: надмірне надходження 

вільних жирних кислот; вплив токсичних речовин, які блокують окис-

лення жирних кислот і синтез ліпопротеїдів; недостатнє надходжен-

ня амінокислот, необхідних для синтезу фосфоліпідів та ліпопротеїдів 

[Струков А.І., Сєров В.В., 2004].

З огляду на те, що жирова дистрофія є універсальним патологічним 

процесом, стеатоз ПЗ може зустрічатися при низці вроджених і сис-

темних захворювань [Hassan Tariq et al., 2016]. Серед етіологічних фак-

торів стеатозу ПЗ можна виділити:

1) метаболічні розлади — ожиріння, метаболічний синдром, маль-

нутриція, білково-енергетична недостатність;

2) вроджені та спадкові захворювання: муковісцидоз, синдром 

Швахмана — Даймонда, синдром Йохансона — Бліззарда, гемохрома-

тоз, CEL-мутація (карбоксилестерліпазна мутація);

3) вплив токсичних агентів і лікарських препаратів (рис. 1).

Екзокринна недостатність ПЗ при низці генетичних захворювань 

є наслідком деструкції паренхіми залози з подальшим жировим замі-

щенням тканини [Catanzaro R., 2016].

Муковісцидоз (МВ) є автосомно-рецесивним захворюванням, 

обумовленим мутацією гена трансмембранного регуляторного білка 

муковісцидозу — CFTR. МВ асоційований зі згущенням секрету під-

шлункової залози, що в підсумку призводить до ушкодження тканини 
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підшлункової залози і можливого заміщення паренхіматозних клітин 

адипоцитами [Prachayakul V., 2015].

Синдром Швахмана — Даймонда (SDS) є рідкісним вродженим 

захворюванням, що характеризується екзокринною недостатністю 

підшлункової залози, порушенням функції кісткового мозку, скелет-

ними аномаліями і низькорослістю. Патогенез ушкодження підшлун-

кової залози при цьому синдромі залишається до кінця не уточненим 

[Hassan F., 2010].

Синдром Йохансона — Бліззарда (Johanson-Blizzard syndrome — 

JBS) є рідкісним, іноді летальним автосомно-рецесивним вродженим 

захворюванням, що характеризується порушенням розвитку підшлун-

кової залози, аномаліями розвитку носа та шкіри голови, із затримкою 

розумового розвитку, втратою слуху. Екзокринна недостатність ПЗ при 

синдромі JBS може додатково бути наслідком вродженої заміни ацину-

сів жировою тканиною [Alkhouri N., 2008].

Мутація гена карбоксилестерліпази (CEL) асоційована з розвитком  

екзокринної та ендокринної дисфункції підшлункової залози. CEL гід-

ролізує жир, холестеринові ефіри та жиророзчинні вітаміни у дванад-

Рисунок 1. Етіологічні чинники стеатозу підшлункової залози

Етіологічні чинники стеатозу підшлункової 

залози

Вроджені та спадкові захворювання

1. Муковісцидоз
2. Синдром Швахмана
3. Синдром Йохансона

4. Гемохроматоз
5. CEL-мутація

Вплив лікарських і токсичних агентів

Вірусні інфекції

Метаболічні захворювання

1. Ожиріння
2. Мальнутриція

3. Білково-енергетична недостатність
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цятипалій кишці. Незважаючи на те, що кількість звичайних повторів 

гена суттєво не впливає на ризик розвитку захворювання на панкреа-

тичну недостатність, парні делеції призводять до розвитку синдрому 

MODY (maturity-onset diabetes of the young — цукровий діабет дорос-

лого типу у молодих). Ліпоматоз паренхіми підшлункової залози у но-

сіїв мутації в гені карбоксилестерліпази спостерігається вже на ранніх 

стадіях діабету [Helge Ræder, 2007; Gardner D.S., 2012].

Вірусні інфекції, зокрема реовірус, можуть призвести до обструкції 

протоків і, отже, некрозу паренхіми з подальшим заміщенням жиро-

вою тканиною. До розвитку жирової інфільтрації ПЗ може також при-

зводити перевантаження залізом підшлункової залози, що пов’язано з 

окислювальним стресом ацинарних і острівцевих клітин і апоптозом із 

заміщенням адипоцитами [Prachayakul V., 2015].

Дані експериментальних досліджень підтверджують, що ліки мо-

жуть викликати некроз тканини підшлункової залози і подальше замі-

щення жировою тканиною. Описано, що вживання кортикостероїдів, 

гемцитабіну, розиглітазону і октреотиду може бути пов’язано з розви-

тком панкреатичного стеатозу [Catanzaro R., 2016].

За даними серії досліджень, жирова дистрофія ПЗ може бути ви-

кликана хронічними захворюваннями печінки, що призводять до об-

струкції протоку ПЗ. Нині існують повідомлення про окремі випадки 

стеатозу ПЗ у пацієнтів із хронічним гепатитом В і цирозом печінки, 

що підтверджує цю гіпотезу [Smits M., 2011].

Мальнутриція, квашіоркор і СНІД пов’язані зі зміною у структурі 

підшлункової залози, зокрема з розвитком ліпоматозу підшлункової 

залози. Відомо, що рецидивуючий гострий панкреатит може призвес-

ти до зменшення маси паренхіми з подальшим заміщенням тканини 

адипоцитами [Smits M., van Geenen E.J., 2011].

Слід зазначити, що порушення метаболізму, такі як гіперліпідемія, 

гіперкальціємія та хронічна ниркова недостатність, є факторами ри-

зику гострого запалення підшлункової залози у дітей і можуть робити 

внесок у розвиток стеатозу органа [Ma M.H., 2016].

Гіпертригліцеридемія (ГТГ), за оцінками дослідників, становить 

до 6 % випадків гострого панкреатиту (ГП) [Singh R.G., 2017]. Рівень 

тригліцеридів 1000 мг/дл або вище загалом визнається як абсолютний 

фактор ризику щодо розвитку ГП. Проте навіть рівні вище 500 мг/дл 

призводять до підвищеного відносного ризику гострого запалення під-

шлункової залози [Husain S.Z., 2015]. У пацієнтів із сімейною гіпер-

тригліцеридемією та рецидивуючими нападами ГП слід брати до уваги 

генетичні дефекти ліпопротеїдліпази (LPL) та аполіпопротеїну С-II 
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[Singh R.G., 2017; Husain S.Z., 2015]. Відповідно до роботи Constantine 

Melitas та співавт., стеатоз ПЗ має клінічні довгострокові наслідки та 

може бути асоційованим з гіпертригліцеридемією. Автори наводять 

клінічні випадки пацієнтів з метаболічним синдромом та хронічним 

абдомінальним болем. ЕндоУЗД не виявляло ознак гострого панкре-

атиту, проте був діагностований стеатоз ПЗ. Дослідники висунули гі-

потезу, що саме жир підшлункової залози може бути субстратом для 

ліпази підшлункової залози, що є потенціальною причиною субклініч-

ного, гіпертригліцерид-індукованого запалення підшлункової залози 

[Melitas C., 2018].

Проте найпоширенішою причиною стеатозу підшлункової залози 

у дітей визнається ожиріння і метаболічний синдром [Smits M., van 

Geenen E.J., 2011]. Результати досліджень останніх років демонстру-

ють, що стеатоз ПЗ є досить поширеним явищем, пов’язаним зі зна-

чним збільшенням ризику метаболічного синдрому та його компонен-

тів [Kühn J.P. et al., 2015].

На сьогодні немає інформації щодо асоціації між відповідним ге-

нетичним фоном і схильністю до стеатозу підшлункової залози. Однак 

генетична схильність, пов’язана з ожирінням/метаболічним синдро-

мом, може бути залучена до виникнення жирової інфільтрації під-

шлункової залози [Targher G. et al., 2012; Mika Hori, 2016]. Крім того, 

важливе значення має не тільки генетичний, але й епігенетичний фон. 

Експериментальні дослідження на тваринах показали, що у нащадків, 

що піддавалися як впливу материнського ожиріння, так і постнаталь-

ній обесогенній дієті, спостерігається більш виражений дисметабо-

лічний фенотип НАЖХПЗ. У таких нащадків було виявлено значне 

збільшення маси тіла, вмісту тригліцеридів тканини підшлункової за-

лози, збільшення фіброгенних маркерів TGF-β1 та колагену, а також 

превалювання гіпертонічного фенотипу [Carter R., 2014]. Надлишок 

енергії, яку плід отримує внутрішньоутробно, стимулює гіпертрофію 

та гіперплазію як панкреатичних β-клітин, так і адипоцитів, регулято-

рів жирних кислот і транспортерів глюкози, що сприяє поглинанню 

й зберіганню вільних жирних кислот у вигляді тригліцеридів у адипо-

цитах плода, змінює міогенез і збільшує накопичення колагену й екс-

пресію ферментів, що опосередковують ліпогенез de novo [Archer E., 

2015]. Дослідження останніх років продемонстрували, що надмірне 

вживання насичених жирів вагітною сприяє розвитку дисфункції 

ендокринної підшлункової залози у нащадків, навіть якщо постна-

тально дитина отримувала стандартну дієту з низьким умістом жиру 

[Archer E., 2015].
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Генетична схильність до ожиріння, діабету і неалкогольної жирової 

хвороби печінки пов’язана з варіабельністю груп генів:

1) генів, пов’язаних з інсулінорезистентністю (адипонектину, резисти-

ну, рецептора інсуліну, рецептора меланокортину-4 (MC4R), γ-рецептора, 

що активується пероксисомними проліфераторами (PPARy);

2) генів, пов’язаних з ожирінням (проопіомеланокортину, α- і 

β-меланоцитстимулюючого гормона (α- і β-MSH);

3) альфа-кетоглутаратзалежної діоксигенази (FTO), нейромедину В 

(NMB);

4) генів, відповідальних за печінковий метаболізм вільних жирних 

кислот (печінкової ліпази, лептину, рецептора лептину, адипонектину 

мікросомального білка-транспортера тригліцеридів (ММТР), фосфа-

тидилетаноламінметилтрансферази (РЕМТ);

5) цитокінасоційованих генів (тумор-некротизуючого фактора α, 

інтерлейкіну-10);

6) генів, асоційованих із розвитком і прогресуванням стеатозу пе-

чінки (інсулінрегульованої фосфоліпази (PNPLA3), білка-регулятора 

глюкокінази (GCKR), аполіпопротеїну С3 (АРОСЗ), лізофосфоліпа-

зи-1 (LYPLAL-1) [Romeo S. et al., 2008; Santoro N., 2012].

За даними російських дослідників, більш виражені сономорфо-

логічні зміни підшлункової залози у хворих на стеатоз підшлункової 

залози пов’язані з тяжкими формами ожиріння, гіперлептинемією, а 

також більш частим виявленням гена FTO, асоційованого зі знижен-

ням рівня ЛПВЩ та гіперінсулінемією [Бацков С.С., 2012]. Обидві но-

зології — неалкогольна жирова хвороба печінки та неалкогольна жи-

рова хвороба підшлункової залози — асоційовані з ризиком розвитку 

діабету та підвищенням загального кардіоваскулярного ризику, тому 

визначення генетичного підґрунтя розвитку стеатозу печінки та під-

шлункової залози є перспективним напрямком. 



ЕПІДЕМІОЛОГІЯ СТЕАТОЗУ 
ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ

Наразі існують лише поодинокі популяційні дослідження, присвя-

чені стеатозу ПЗ. Понад 90 % людської популяції мають вміст панкреа-

тичної жирової тканини менше 5 % [Степанов Ю.М. та співавт., 2017].

Дослідження, проведене у Джакарті, продемонструвало, що стеатоз 

підшлункової залози є частою знахідкою серед дорослого населення з 

частотою виявлення при профілактичному сонографічному огляді до 

35 % [Lesmana C.R. et al., 2015]. 

Популяційне дослідження, проведене в Китаї, свідчить, що поши-

реність жирової підшлункової залози серед досліджуваного населен-

ня становила 30,7 % [Zhou J. et al., 2016]. Ще одна робота китайських 

дослідників із залученням 4419 пацієнтів дозволила встановити, що у 

загальній популяції неалкогольна жирова хвороба ПЗ зустрічається у 

приблизно 11 % дорослих [Weng S. et al., 2018]. Поширеність НАЖХПЗ 

у загальній популяції наближається до 16 % за даними дослідження, 

проведеного в Гонгконзі [Wong V. et al., 2014]. 

Роботи, присвячені вивченню стеатозу підшлункової залози у дітей, 

нечисленні. Згідно з даними наукової команди дослідницького центру 

США, стеатоз ПЗ зустрічається у 10 % дитячого населення і тісно асо-

ційований з ожирінням і стеатозом печінки [Pham Y.H. et al., 2016].

Проте, навіть з урахуванням обмежень цих досліджень, а саме орі-

єнтованість на госпітальну захворюваність, можна стверджувати про 

високий рівень поширеності cтеатозу ПЗ серед населення в цілому. 

2018 року був проведений метааналіз досліджень, присвячених стеа-

тозу ПЗ, який продемонстрував, що поєднана поширеність НАЖХПЗ 

становить 33 % (95% ДІ 24–41 %) [Singh R.G. et al., 2017].

Даними численних досліджень останніх років підтверджені вірогід-

ні відмінності між ризиком розвитку стеатозу підшлункової залози у 

різних етнічних груп (іспанський > афроамериканський > кавказький 

етноси) [Landgraf K. et al., 2014].

Гендерні відмінності розподілу вісцерального жиру і вмісту три-

гліцеридів були продемонстровані в багатьох дослідженнях. Нільсен 

і співавт. висловили припущення, що експорт вільних жирних кислот у 
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кровотік, що є результатом вісцерального ліполізу, активніший у жінок 

[Nielsen S. et al., 2004]. Однак, за даними G. Targher та співавт., вміст 

жирової тканини ПЗ є вищим у представників чоловічої статі незалеж-

но від індексу маси тіла (ІМТ) [Nielsen S. et al., 2012].

V.W.S. Wong та співавт. показали, що найвища поширеність 

НАЖХПЗ у чоловіків діагностується у віці 40–49 років, тоді як по-

Рисунок 2. МРТ ОЧП здорових волонтерів з демонстрацією проявів 

панкреатичного стеатозу [Yang W. et al., 2019]: А — пацієнти віком 

менше 40 років; Б — жінки віком 46–49 років у пременопаузі; В — 

жінки віком 46–49 років у постменопаузі

А

Б

В

ІР ОР
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ширеність НАЖХПЗ у жінок є низькою в ранньому віці, але швидко 

зростає після менопаузи [Wong V.W.S. et al., 2014]. Метарегресійний 

аналіз досліджень, присвячених стеатозу ПЗ, показав, що поширеність 

НАЖХПЗ не залежить від віку та статі [Singh R.G. et al., 2017].

За даними останніх досліджень, відсоток панкреатичної жирової 

фракції у популяції з нормальною вагою залишається сталим у віці від 

20 до 40 років (4,41  ±  0,79 %), проте значно підвищується у віці від 41–

50 та 51–70 років (7,49 ± 1,10 % та 9,43 ± 1,51 % відповідно; р < 0,001). 

Вміст панкретичної жирової фракції представниць жіночої статі віком 

від 41 до 70 років вірогідно перевищував відповідний показник жінок 

у пременопаузі (р < 0,001) (рис. 2). Отже, менопауза була незалежним 

фактором ризику панкреатичного стеатозу у жінок [Yang W. et al., 2019].

Нами було обстежено 116 дітей віком від 6 до 17 років, стеатоз ПЗ 

діагностовано у 67 дітей (за даними сонологічного обстеження), від-

мінностей за статевими ознаками не виявлено (хоча була тенденція до 

більшого поширення стеатозу ПЗ серед представників чоловічої статі). 

Так, у групі зі стеатозом ПЗ представники чоловічої статі становили 

67 %, у групі з ожирінням без стеатозу ПЗ — 47 %. Такий розподіл, імо-

вірно, пов’язаний із впливом естрогенів на жировий обмін у хворих 

жіночої статі, протекторна активність яких щодо прогресування стеа-

тогепатиту вже доведена у клінічних дослідженнях [Hyun-Jin Kim et al., 

2016].

Проте для визначення частоти та поширеності стеатозу ПЗ у загаль-

ній популяції необхідно проводити додаткові масштабні дослідження, 

обмежені відсутністю золотого стандарту діагностики стеатозу під-

шлункової залози. Адже через труднощі отримання адекватних біо-

псійних зразків підшлункової залози та швидкий автоліз, що виникає 

під час автопсії, для дефініції «жирової підшлункової залози» немає 

чітких морфологічних критеріїв та класифікації.

Отже, дані літературних джерел свідчать про значну поширеність 

стеатозу підшлункової залози; інформація про поширеність стеатозу 

ПЗ у представників різної статі суперечлива і вимагає подальшого ви-

вчення. 
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