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ГРУППА КОМПАНИЙ «МедЭксперт»

В начале пути: роль DOI (digital object identifier)
в повышении индексов цитирования ученых
истема DOI — это механизм, который обеспечивает работу постоянных гиперссылок, связанных
с сайтами издательств, через ряд регистрационные агентства (CrossRef), что существенно улучша
ет поиск источников научной литературы, а также расширяет возможности оценки через индексы цити
рования публикационной активности ученых (Hindex) и издательств (Impact Factor).
Основной задачей CrossRef является организация доступа пользователей к первичным публикациям,
содержащим научный контент, и содействие коллективной работе издателей. CrossRef использует техноло
гию открытых стандартов системы DOI, и является также официальным регистрационным агентством DOI
для образовательных и профессиональных научных публикаций. Cистема DOI обеспечивает структуру для
постоянной идентификации, управления интеллектуальным контентом, управления метаданными, связи
пользователей с поставщиками контента.
В настоящее время функциональность системы DOI довольно глубоко интегрирована в информацион
ные системы, которые являются носителями научноинформационных ресурсов. За последние 15 лет систе
ма получила довольно широкое распространение во многих сферах информационной деятельности, но
более всего укрепилась в практике научноиздательской деятельности в Северной Америке, на Европей
ском континенте, в некоторых странах Азии. Известные издательства, такие, как Elsevier, Karger, Blackwell
и многие другие по всему миру активно используют в работе своих электронных библиотек систему DOI,
которая выполняет важную роль в реализации существующего наукометрического обеспечения.
В Украине системой универсального идентификатора цифрового объекта (DOI) пользуются лишь нес
колько журналов, в основном те, которые издаются иностранными издательствами за рубежом. Издатель
ство «Группа компаний «МедЭксперт», которое зарегистрировано в Украине и издает отечественные меди
цинские журналы — «Современная педиатрия», «Перинатология и педиатрия», «Здоровье женщины»,
«Социальная педиатрия и реабилитология», «Україна. Здоров'я нації», «Международный журнал реабили
тация и паллиативная медицина», — первым, с 2014 года, начало использовать систему DOI для индексиро
вания научных медицинских статей и других информационных объектов.
Возможность присвоения DOI, также как и регистрация в наукометрических базах данных требует
выполнения определенных требований, которое завершается заключением договора о сотрудничестве
с агентством CrossRef или ассоцированными с CrоssRef организациями, а также вступлением в Междуна
родную организацию издателей научной литературы (PILA).
Использование DOI помогает в направлении увеличения цитирования научных изданий и повышению
рейтинга журналов. Сисема CrossRef, помимо регистрации DOI, предлагает ряд услуг издательствам, одной
из таких услуг является Cytedby linking (связанное цитирование). По договору с CrossRef, после размеще
ния на сайте основных метаданных статьи, издательство размещает также списки литературы данной
статьи. При использовании системы индексации DOI становится доступной информация о тех, кто и где
процитировал данную статью. Таким образом, данная услуга способствует повышению рейтинга журна
ла/издательства, увеличению цитирования отечественных изданий.
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Структурно, идентификатор DOI представляет собой алфавитноцифровую строку, присвоенную
цифровому объекту (книга, статья), и состоящую из трех компонентов: директория (http://dx.doi.org),
префикс, суффикс, которые разделяются символом пунктуации «косая черта». В результате вступления
в Международную организацию издателей научной литературы (PILA) и регистрации в CrossRef, изда
тельству «МедЭксперт» был присвоен префикс 10.15574/, основная часть индекса DOI, которая являет
ся уникальной и соответствует названию издателя. DOI директория может не указываться в печатной
версии статьи.
В дальнейшей своей работе издатель присваивает суффикс каждой конкретной публикации или
ее части. Формат суффикса определяет издатель, при этом можно использовать буквы латинского алфави
та, цифры и определенные символы. Полный индекс DOI статьи издательства «МедЭкперт», например,
в журнале «Перинатология и педиатрия» выглядит DOI: 10.15574/РР.2014.58.34.
Процесс индексации DOI издания происходит следующим образом. После того, как статьи приняты
в печать и подготовлена рукопись со всеми метаданными статей (название, фамилии авторов, место рабо
ты, год, том, номер, страницы), создается вебстраница выпуска журнала, которая состоит (упрощенная
форма) из содержания, резюме с метаданными и ссылками на литературные источники и ссылка на пол
ный текст статьи. Далее издатель присваивает DOI каждой статье.
Связь с исходным документом при наличии идентификатора DOI осуществляется через службу распре
деления (HTTPпроксисервер DOI — http://dx.doi.org/.), которая направляет запросы в зависимости
от тех данных, которые содержатся в её базе данных, т.е. к реальному адресу URL, по которому доступен
цитируемый документ. Роль издательства заключается в том, что метаданные исходной статьи (ISSN, наз
вание и аббревиатура журнала, исходные данные статьи: название на английском (и языке оригинала, если
статья не на английском), фамилии и инициалы авторов, места работы авторов, том, номер, первую и
последнюю страницу, дату публикации), URL статьи и индекс DOI направляются в CrossRef или ассоци
ированные агентства для регистрации. Эта триада будет хранить информацию как карточка в библиотечном
каталоге.
Внедрение системы DOI в издательскую деятельность повышает публикационную активности изданий,
увеличивает доступность научных публикаций за пределами Украины и расширяет возможности быть
представленными в известных наукометрических базах данных. Ценность идентификатора DOI для
пользователей заключается в том, что его использование в любое время обеспечивает быстрый поиск науч
ной статьи, книги без необходимости проведения поиска на сайтах журналов или поисковых систем.
Многие известные наукометрические базы данных, как Scopus, Web of Science, Google Scholar и др. рас
полагают техническими возможностями автоматического анализа активности издательств, их издатель
ской продукции, количественной оценки деятельности различных научных организаций и отдельных
исследователей. Идентификатор цифровых объектов DOI является необходимым звеном доступности для
анализа научной продукции, который осуществляется информационноаналитическими системами этих
наукометрических баз данных.
Таким образом, использование DOI позволит более широко представлять отечественные научные дости
жения мировой науке, улучшит обмен научной информацией между учеными, будет способствовать повы
шению рейтинга отечественных научных журналов за рубежом, а также индексов цитирования ученых
Украины.

Заведующий научным отделением
медико#информационных технологий
в педиатрии, акушерстве и гинекологии
ДУ «ИПАГ НАМН Украины
Марушко Р.В.
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Вечные ценности:
верность и преданность
в современном мире

Ум и храбрость — звук пустой,
если преданность забыта.
Вишакхадатта

ерность и преданность в нашем мире
являются одними из самых весомых
вечных ценностей, однако часто они совсем
не ценятся людьми. Часто можно наблюдать,
как верность не ценится в отношениях, как
не ценят преданность животных своим хозя
евам. И только после того, как нас предают,
нам становится очень больно.
В наше время все реже встречаются пре
данные люди, преданные своим близким,
преданные работе, преданные стране...
К сожалению, часто в мире царит жесто
кость, и такие ценности, как верность и пре
данность, отходят на второй план. Чего стоят
браки «по расчету», халатность на работе, от
которой часто зависят жизни людей?
Сейчас уже сложно разобрать, что явля
ется верностью, а что — предательством.
Супружеские пары все чаще расстаются от
предательства или продолжают жить вместе,
но уже с безразличием друг к другу. Страш
нее всего то, что предательство и измены уже
стали нормой в сознании многих людей.
Все чаще можно услышать, как люди своим
друзьям и подругам с удовольствием расска
зывают о своих связях «на стороне», даже не
осознавая всей плачевности ситуации. «Хва

В

стаясь» о своих любовных подвигах, такие
люди зачастую ждут какихто возгласов под
держки и восхищений со стороны окружаю
щих, словно это добавляет в их образы
некую «крутизну» или талант обольстителя.
Становится страшно, насколько затуманено
сознание людей в данном контексте.
Если в супружеских отношениях еще
можно разобраться, что есть верность и пре
дательство, то, например, на работе это уже
сложнее. С одной стороны, это всего лишь
работа, и никаких обязательств перед рабо
тодателем, кроме прямых рабочих, подчи
ненный не должен нести. А с другой — когда
работодатель вкладывает в нового подчинен
ного душу, пытается стать для него настав
ником, передать ценный опыт, способство
вать развитию профессиональных качеств
молодого специалиста, то появляется некий
моральный «долг» перед руководителем.
Часто молодые специалисты, набравшись
опыта, уходят в другие компании, в которых
им предлагают лучшие условия труда. Стоит
ли считать это предательством? Кроме того,
часто сотрудники недостаточно преданны
своей работе, несмотря на то, что от этого
зависят человеческие жизни: врачи иногда
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проявляют халатность к пациентам, особен
но малоимущим; строители нарушают тех
нологию при строительстве объектов; води
тели общественного транспорта не соблюда
ют правила дорожного движения; сотрудни
ки объектов повышенной опасности не
соблюдают технику безопасности… Это все
может привести к серьезным глобальным
катастрофам. Разве это не предательство
своего дела?
Похожую картину мы наблюдаем и в
шоубизнесе, когда наши кумиры не разде
ляют наших мыслей, когда в стране идет
война, а звезды эстрады поддерживают
агрессора. В действительности у них свое
мнение по этому поводу. Они объясняют,
что это всего лишь шоубизнес, и он не свя
зан с политикой, но ведь для многих укра
инцев они были или еще остаются кумира
ми, и их фанаты поневоле прислушиваются
к мнению своих кумиров. Благо сейчас
большинство артистов украинских и зару
бежных здорово поддерживают страну и
поднимают дух и волю патриотов, за что им
ОГРОМНОЕ спасибо.
В вопросах преданности людям стоит
брать примеры из животного мира. Вот уж
где можно увидеть примеры верности до
конца жизни! Посмотрите на жизнь лебедей —
символа верности. Пара лебедей проводит
всю жизнь вместе и рядом, воспитывая
своих детей и создавая семью. В случае гибе
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ли одного из пары, второй лебедь, от грусти
по своей половинке, часто кончает жизнь
самоубийством. Такую же верность демон
стрируют и волки, хотя сложился стереотип,
что они злые и беспощадные, волк выбирает
себе самку, они заводят детей, строят семью
и не разлучаются до тех пор, пока один из
них не умирает. Не стоит также забывать о
тех животных, которые ради людей готовы
отдать свою жизнь. Вспомним известную
историю о Хатико, когда собака всю свою
жизнь прожила ради одного — быть предан
ной своему хозяину. Таких собак в нашем
мире миллионы, да вот только людей не
всегда они выбирают достойных, которые от
них вскоре избавляются.
Хотелось бы верить, что люди способны
также идти рядом всю жизнь и, несмотря ни
на что, не предавать тех, кто решил пройти
свой жизненный путь вместе с ними. Ведь
хуже всего на свете — это остаться одному,
без верных и преданных людей рядом. Пом
ните, что предателей призирают даже те,
кому они сослужили службу.
Будьте верны тому, кто верен Вам, и
никогда не предавайте себя и своих ценно
стей!

Дмитрий Бараш,
Украинское Рейтинговое Агентство

email: uraoffice@ukr.net,
www/ratingua.com.ua
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Новели законодавства у сфері надання допомоги
хворим на рідкісні захворювання в Україні
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України»
SOVREMENNAYA PEDIATRIYA. 2015.2(66):16%18; doi 10.15574/SP.2015.66.16

У статті здійснено аналіз наукових підходів до розуміння рідкісних (орфанних) захворювань за міжнародними та
національними стандартами. З'ясовано сутність нормативного документа — Рекомендації Ради Європейського
Союзу щодо дій у сфері рідкісних хвороб. Досліджено етапи розроблення і впровадження міжнародних стандартів
у національне законодавство. Визначено доцільність формування якісної системи надання допомоги хворим на рідкіс#
ні захворювання в Україні.
Ключові слова: рідкісні (орфанні) захворювання, міжнародні документи, медична допомога, скринінг, інвалідизація,
державні гарантії.

Вступ
а даними Європейського комітету експертів з рід
кісних захворювань EUCERD, 80 відсотків рідкіс
них захворювань обумовлені генетичними причинами.
До таких захворювань належать спадкові порушення
обміну речовин, рідкісні форми онкологічних та онкоге
матологічних захворювань, рідкісні інфекційні ураження,
аутоімунні процеси тощо [2,4,5]. За даними Європейсько
го альянсу організацій хворих на рідкісні захворювання
EURORDIS, дві третини рідкісних захворювань проявля
ються у ранньому дитячому віці, у 65 відсотках випадків
мають важкий інвалідизуючий перебіг, а у 50 відсотках —
погіршений прогноз для життя.
Вважається, що сьогодні в світі існує від 5 тис. до 8 тис.
таких захворювань.Тому, навіть якщо на кожне із них
страждає дуже невелика кількість осіб, у підсумку вони
охоплюють досить значну кількість хворих. Більшість цих
захворювань мають прогресуючий, багатосистемний,
інвалідизуючий, а в ряді випадків — летальний перебіг.
Симптоми можуть з'являтися у будьякому віці, почи
наючи з періоду новонародженості, та впродовж життя
людини. Ранні симптоми пов'язані, здебільшого, із важ
чим (агресивним) перебігом патології, що зумовлює
виникнення інвалідності вже у дитячому віці. Діти з рід
кісними захворюваннями потребують забезпечення аде
кватною терапією, посиленого догляду та реабілітації.
Останнє передбачає не лише медикаментозну і немедика
ментозну, але й соціальну та педагогічну допомогу. Склад
ність орфанної патології, з огляду на медикосоціальний
аспект проблеми, обумовлює важливість чітко окресле
них норм законодавства щодо організації та порядку
надання медичної допомоги таким хворим, основним зав
данням яких є забезпечення прав дитини.
Мета: проаналізувати законодавчу базу щодо стану
надання медичної допомоги дітям, хворим на рідкісні за
хворювання.

З

Матеріал і методи дослідження
У процесі дослідження використовувалися міжнарод
ні правові стандарти та нормативноправові акти націо
нального законодавства, загальнонаукові та спеціальні
методи наукового пізнання, зокрема порівняльноправо
вий, системноструктурний, формальнологічний, прог
нозування.

Результати дослідження та їх обговорення
Проблема рідкісних (орфанних) захворювань є однією
з найгостріших у сфері охорони здоров'я, і відсутність
належного її регулювання призводить до порушення прав
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даних осіб. З матеріалів судової практики можливо зроби
ти висновок, що ці випадки непоодинокі. Найбільша кіль
кість звернень стосується проблематики незабезпечення
належною медичною допомогою та лікарськими засобами
осіб, хворих на генетичні захворювання. Наприклад,
справа Окружного адміністративного суду м. Києва
№ 826/2586/13а від 23.04.2013 р. [1], де оскаржувалася
бездіяльність Департаменту охорони здоров'я з питань
незабезпечення осіб, хворих на рідкісні захворювання,
безоплатним та пільговим відпуском лікарських засобів.
Бездіяльність Департаменту охорони здоров'я скаржни
ком обґрунтовано: наказом МОЗ України № 292 від
23.04.2012 р. «Про забезпечення дітей, хворих на гемо
філію типу А, типу В факторами коагуляції крові та
виробами медичного призначення»; Конвенцією про
права дитини (стаття 24); Основами законодавства Украї
ни про охорону здоров'я (стаття 54); Постановою КМУ
від 17.08. 1998 р. № 1303 «Про впорядкування безоплат
ного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецепта
ми лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп
населення та за певними категоріями захворювань».
Згідно з міжнародними стандартами, рідкісними є зах
ворювання, якими вражено не більше 5 осіб на 10 тис.
населення. В Україні було здійснено спробу доповнення
Основ законодавства у сфері охорони здоров'я з урах
уванням міжнародних рекомендацій, визначенням рідкіс
них (орфанних) захворювань, під яким розуміють важке
захворювання, що загрожує життю людини або спричи
няє її інвалідність, поширеність якого серед населення не
частіше ніж 1:2000 [5]. Виходячи із загальної кількості
населення країнчленів Європейського Союзу (ЄС),
можна стверджувати, що на рідкісні захворювання страж
дають від 6% до 8% сукупного населення країнчленів ЄС,
тобтовід 27 до 36 млн. людей.
Особливість цієї проблеми в тому, що на рідкісні за
хворювання, до яких належать загрозливі для життя чи
виснажливі хронічні (переважно спадкові) захворювання,
страждає дуже незначна кількість людей, однак вони
потребують значних, у тому числі фінансових, зусиль сус
пільства для того, щоб забезпечити: 1) зменшення кілько
сті уражених ними людей; 2) попередження зумовлених
цими хворобами смертності новонароджених та дітей ран
нього віку; 3) збереження належної якості життя ураже
них ними осіб.
Практично кожне з цих захворювань вимагає унікаль
ного, неповторного лікування, отже, зрозуміло, що лікар
ські засоби для їх лікування також є унікальними. Вони
виробляються у вкрай незначних кількостях і вкрай обме
женим колом виробників. Це так звані «препаратисиро
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ти», кожен з яких непотрібен жодній іншій категорії
пацієнтів, окрім незначного числа хворих, що страждають
конкретним рідкісним захворюванням. Саме з цієї причи
ни такі лікарські засоби є надзвичайно високовартісними
і саме тому всі європейські країни прагнуть забезпечити
хворим на рідкісні захворювання максимально можливий
доступ до цих лікарських засобів за рахунок публічного,
державного фінансування.
На даний час основним правовим документом ЄС, що
регулює політку з цієї проблеми, є Рекомендація Ради
Європейського Союзу від 8 червня 2009 р. щодо дій
у сфері рідкісних хвороб (2009/С 151/02), якою держа
вамчленам рекомендовано:
1. Розробити та впровадити на відповідному рівні
плани чи стратегії щодо рідкісних захворювань або забез
печити використання відповідних прийнятних для рідкіс
них захворювань заходів. У даному напрямі з метою реа
лізації положень асоціації з ЄС в Україні розроблено та
запропоновано до обговорення проект Концепції створен
ня якісної системи надання допомоги хворим на рідкісні
захворювання в Україні МОЗ України [6].
2. Забезпечити адекватне визначення, кодифікацію та
облік рідкісних захворювань (використовуючи при цьому
загальноприйнятий на рівні ЄС підхід, згідно з яким рід
кісними вважаються захворювання, якими вражено не
більше 5 осіб 10 тис. населення) та адекватну реєстрацію
й відображення цих хвороб у всіх медичних інформацій
них системах відповідно до чинної Міжнародної класифі
кації хвороб.
На виконання даної рекомендації ЄС було прийнято
наказ МОЗ України № 778 від 27.10.2014 р., зареєстрова
ний у Мінюсті від 13.11.2014 р., що набирає чинності
з 01.01.2015 р. «Про затвердження Переліку рідкісних
(орфанних) захворювань» [3]. Відповідно до цього Пере
ліку виділено 171 вид рідкісних захворювань, з них:
• рідкісні ендокринні хвороби, розлади харчування та
порушення обміну речовин (31 захворювання:
муковісцидоз, гомоцистинурія, хвороба Гоше, кла
сична фенілкетонурія);
• рідкісні хвороби крові й кровотворних органів та
окремі порушення із залученням імунного механіз
му (27 захворювань: гемофілія А, В, спадковий
дефіцит фактора ХІ й інших факторів згортання
крові, імунодефіцити);
• рідкісні хвороби нервової системи (7 захворювань:
види епілепсії та епілептичних синдромів, м'язова
дистрофія, спінальна м'язова атрофія);
• рідкісні хвороби системи кровообігу (2 захворюван
ня: первинна легенева гіпертензія);
• хвороби шкіри та підшкірної клітковини (3 захво
рювання: дискоїдний червоний вовчак);
• рідкісні природжені вади розвитку, деформації
та хромосомні аномалії (8 захворювань: синдром
Тернера, остеопетроз);
• рідкісні хвороби кістковомязової системи та спо
лучної тканини (34 захворювання: поліміозит, юве
нільний дерматоміозит, системний склероз);
• рідкісні інфекційні та паразитарні хвороби (2 захво
рювання: хвороба Лаймо, кандидоз шкіри і нігтя);
• рідкісні новоутворення (56 захворювань: злоякісні
новоутворення, лімфолейкоз).
МОЗ України зобов'язане здійснювати щороку пере
гляд даних захворювань та вносити відповідні зміни у разі
необхідності.
3. Визначити необхідні поточні дослідження та дослід
ницькі ресурси, необхідні для того, щоб забезпечити ство
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рення сучасної національної наукової бази у сфері рідкіс
них захворювань.
Правове регулювання надання медикогенетичної
допомоги здійснюється в межах п. 6 ч. 1 ст. 92 Конституції
України, ч. 3 ст. 33 Основ законодавства у сфері охорони
здоров'я. Відповідно до цих положень порядок надання
медичної допомоги лікарями та іншими медичними пра
цівниками і порядок направлення пацієнтів до закладу
охорони здоров'я, що надає медичну допомогу відповідно
го виду (у тому числі й пацієнтам з рідкісними захворю
ваннями), встановлюються центральним органом вико
навчої влади у сфері охорони здоров'я, тобто делеговано
МОЗ України. Так, наказом МОЗ України № 641 від 2003 р.
«Про удосконалення медикогенетичної допомоги
в Україні» державною політикою передбачено забезпечен
ня постійного проведення масового скринінгу новона
роджених щодо виявлення моногенних захворювань
(фенілкетонурія, муковісцидоз, вроджений гіпотиреоз)
[4]. В одному із законопроектів було запропоновано впро
вадження загальнообов'язкових державних скринінгових
програм, які мають реалізовуватися і фінансуватися
з метою виявлення осіб у передсимптомній стадії захво
рювання з подальшим раннім лікуванням і профілакти
кою інвалідизації хворих. Дана пропозиція має загально
гуманний характер, однак не має фінансового та правового
підґрунтя для реалізації з наступних причин: не з'ясовано
суть цих загальнообов'язкових програм; не визначено
осіб, відповідальних за їх реалізацію; не визначено коло
осіб, на яких вони поширюватимуться; не з'ясовано, які
правові наслідки для громадян матиме відмова від участі
у цих програмах.

Висновки
Визначення на законодавчому рівні основних етапів
надання медикогенетичної допомоги сприятиме:
• наданню безплатної медичної допомоги особам, які
страждають на рідкісні (орфанні) захворювання
і потребують високовартісних діагностичних та/або
лікувальних засобів, та здійснювати їх соціальне
обслуговування;
• визначенню правового статусу хворих з рідкісними
захворюваннями і формуванню законодавчої бази
щодо захисту їх конституційних прав на медичну
допомогу;
• встановленню державних гарантій хворим з рід
кісними захворюваннями відповідно до їх індиві
дуальних потреб у медичній допомозі.
• наданню безоплатної медичної допомоги особам,
які страждають на рідкісні (орфанні) захворюван
ня і потребують високовартісних діагностичних
та/або лікувальних засобів, та здійсненню їх соці
альної обслуговування;
• розвитку вітчизняної системи охорони здоров'я
і наближенню якості медичної допомоги до міжна
родного рівня;
• посиленню державного контролю за цільовим вико
ристанням бюджетних коштів, спрямованих на
медичну допомогу хворим з рідкісними захворю
ваннями;
• скороченню витрат з бюджетів усіх рівнів на діагнос
тику і лікування хворих з рідкісною патологією
за кордоном.
Правове регулювання надання допомоги хворим на рід
кісні захворювання здійснюється поетапно. Зокрема вже
відображено у законодавчих нормах: запровадження скри
нінгу новонароджених за окремими рідкісними захворю
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ваннями з метою їх первинного виявлення та профілакти
ки (муковісцидоз, гіпотиреоз, фенілкетонурія), а також
визначення переліку рідкісних захворювань. Наступними
етапами створення якісної системи надання допомоги хво
рим на рідкісні захворювання є: законодавче закріплення

визначення поняття «рідкісне захворювання», а також вве
дення Державного реєстру осіб, які страждають на рідкісні
(орфанні) захворювання, і поетапне запровадження систе
ми виявлення рідкісних хвороб з використанням сучасних
доказових засобів діагностики.
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В статье проанализированы научные подходы к пониманию редких (орфанных) заболеваний по международным и национальным стандартам. Выяс
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ваны этапы разработки и внедрения международных стандартов в национальное законодательство. Определена целесообразность формирования
качественной системы оказания помощи больным редкими заболеваниями в Украине.
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У статі наведено 5 та 6 розділи керівництва Всесвітньої організації алергологів DRACMA (Diagnosis and Rationale for
Action against Cow's Milk Allergy), що стало прототипом для створення вітчизняних Настанов по веденню хворих з
алергією до коров'ячого молока. Настанови розроблені робочою групою за ініціативи Асоціації алергологів, Асоціації
дитячих гастроентерологів та нутриціологів, Асоціації імунологів, алергологів та імунореабілітологів України та за
підтримки МОЗ України.
Ключові слова: алергія, коров'яче молоко, патогенез, клініка.
Розділ 5. Імунологічні механізми алергії до коров'я
чого молока
Вступ
Набута імунологічна толерантність до зовнішніх алер
генів є активним механізмом адаптивного імунітету, який
опосередкований Тхелперами I типу. В осіб з атопією
схильність до синтезу IgE до білків коров'ячого молока
підвищена, гомеостаз змінюється, тучні клітини можуть
стати чутливими в будьякому місці тіла і викликати тим
самим симптоми в одному або кількох органах, які лікар
визначає як алергію до коров'ячого молока (АКМ) [1].
Базове розуміння основ імунологічних механізмів розвит
ку АКМ необхідне для діагностики та лікування.
Кишковий бар'єр
Імунна система слизової оболонки шлунковокиш
кового тракту повинна адаптуватися і бути в змозі розріз
нити патогенні і нешкідливі антигени, реагувати на них
відповідним чином, для того, щоб захистити новона
родженого від внутрішніх патогенів, бактерійкоменсалів
і при цьому встановити толерантність до харчових алерге
нів. Це важливе завдання здійснюється клітинами кишко
воасоційованої лімфоїдної тканини (gutassociated
lymphoid tissue) — найбільшим органом імунної системи
організму [2]. Численні дослідження свідчать про під
вищений макромолекулярний транспорт через кишковий
бар'єр у дітей з атопією [3,4], що, як вважається, виникає
внаслідок пошкодження слизової оболонки, індукованого
локальною реакцією гіперчутливості до їжі [5]. Досліджен
ня кишкової проникності для цукру (лактулоза/манітол)
показали, що у дітей з атопією, що знаходяться на грудно
му вигодовуванні, кишковий бар'єр функціонує краще,
ніж у дітей на штучному вигодовуванні з використанням
гіпоалергенної суміші [6].
Оральна толерантність
Слизова оболонка дозволяє нутрієнтам транспортува
тися через кишечник до системного кровообігу, захищаю
чи від патогенів шляхом індукції імунної відповіді. Будь
яка регуляція імунної відповіді, що призводить до зне
шкодження антигенів, які потрапляють з їжею, називаєть
ся оральною толерантністю [7]. У нормі лімфоцити зрілих
лімфатичних вузлів стають гіпореактивними після ораль
ної регуляції цих антигенів [8].

Молочні білки, які потрапляють з їжею, розпадаються,
і їх конформаційні епітопи знищуються завдяки шлунко
вій кислоті та кишковим ензимам, в результаті чого імуно
генні епітопи розпадаються. На моделях тварин було
показано, що порушення процесу травлення може пере
шкоджати формуванню толерантності до молока і призво
дити до розвитку гіперчутливості. Коров'ячий сироватко
вий білок є імуногенним при введенні його мишам за
допомогою внутрішньом'язової ін'єкції, але пептичне
травлення білка формує імунологічну толерантність [9].
Те, що відбувається зі слизовою оболонкою після дії
антигену, вивчено недостатньо і залишається спірним.
Взагалі розвиток толерантності до молока розглядається
як TH1відповідь, що, з одного боку, може попередити
шкідливу імунологічну реакцію слизової оболонки,
а з другого — може сприяти негативній реакції в окремих
випадках. Процес починається з контакту алергенів
зі слизовою оболонкою кишечника. Тут вони взаємодіють
з Т та Вклітинами слизової безпосередньо або через
антигенпрезентуючі клітини (АПК): дендритні клітини,
або макрофаги (Мклітини). Тклітинне розпізнавання
антигену рецепторами залучає молекули головного ком
плексу гістосумісності (клас І та ІІ АПК). Активовані
Т та Вклітини лімфоїдних фолікулів мігрують спочатку
через лімфатичну систему, а потім, через кровообіг, в орга
нимішені, що включають шлунковокишковий тракт,
дихальну систему, шкіру, центральну нервову систему.
Цей процес називають «homing» (повернення додому).
Якщо толерантність не досягнута, Т та Вклітини акти
вуються в homingмісцях при контакті зі специфічними
харчовими антигенами та вивільнюють цитокіни, вазоак
тивні пептиди та антитіла, викликаючи запальну реакцію
та клінічні прояви харчової гіперчутливості [10].
У цьому контексті дендритні клітини відіграють головну
роль, розпізнаючи протеїни молока та мігруючи в мезенте
ріальні лімфатичні вузли, де вони регулюють CD4 Тклітин
ну диференціацію. Первинні механізми, завдяки яким толе
рантність може бути опосередкована, включають знищення
алергену, анергію, супресію, «ігнорування» та апоптоз Тклі
тин [11]. Баланс між толерантністю (супресією) та чутливі
стю залежить від декількох факторів: 1) генетичний фон;
2) природа та доза антигену; 3) частота вживання; 4) вік при

* Продолжение. Часть І читайте на стр. 16–22 № 1 «Современная педиатрия» 2015 г.
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першій антигенній стимуляції; 5) імунологічний стан орга
нізму; 6) потрапляння антигену через грудне молоко тощо.
У дослідженні на гризунах доведено, що багаторазове
введення харчового алергену в низьких дозах викликає
продукцію регуляторних цитокінів (наприклад, TGFβ, IL10,
IL4), що частково секретуються CD4+ CD25 Трегулятор
ними клітинами. Незважаючи на потужний супресивний
вплив оральних аутоантигенів при їх застосуванні
в експериментальних моделях аутоімунних хвороб, при
клінічних випробуваннях очікуваних позитивних резуль
татів не отримали. Те саме можна сказати для АКМ [12].
В осіб з нормальною толерантністю системні та секре
торні харчові IgAантитіла взагалі відсутні [13]. Однак
IgA слизової оболонки залишаються активними [14]. При
обстеженні найбільша алергічна чутливість була помічена
у пацієнтів зі зниженим рівнем IgA [15–17]. Значення
IgM, IgG та підкласів IgGантитіл (наприклад, IgG4)
у харчовій алергії менш зрозуміле і залишається спірним.
Відомо, що молокоспецифічні IgM і IgGантитіла вироб
ляються після першого або повторного вживання відносно
великих доз білків молока, як у здорової, так і схильної
до алергії людини [18].
Таким чином, відсутність імунної відповіді на антигени
молока (оральна толерантність) передбачає видалення або
вимикання (анергія) реактивних антигенспецифічних
Тклітин та продукцію регуляторних Тклітин, які пригні
чують запальну відповідь на доброякісні антигени [19,20].
Вроджений імунітет та розвиток толерантності
Вроджений імунітет спроможний змінювати адаптив
ну імунну відповідь до харчових протеїнів. У цьому проце
сі дендритні клітини (ДК) відіграють головну роль [21].
До того ж Tolllikeрецептори (TLRs) безпосередньо взає
модіють з клітинами вродженого імунітету. TLRs розпізна
ють харчові алергени та специфічні бактеріальні поверхне
ві маркери, так звані патогенасоційовані молекулярні
патерни (РАМР) [22]. Проте точні механізми, за допомогою
яких TLR впливає на Tregвідповідь, остаточно не вивчені.
Регуляторні Тклітини беруть участь у контролі імунної
відповіді на харчові антигени шляхом виробки толероген
них цитокінів, включаючи IL10, TGFβ [22,23]. Кишкова
мікробіота має різноманітний вплив на TLR та імунну від
повідь. Кілька видів кишкових біфідобактерій сприяють
толерогенності імунної відповіді. Тип гастроінтестиналь
ної мікробіоти новонародженого є визначальним у цьому
сенсі. Пробіотичний ефект комплексу олігосахаридів груд
ного молока стимулює створення біфідогенної флори, яка,
в свою чергу, індукує толерантність до їжі. Кілька пробіо
тичних бактеріальних штамів мають схожі властивості.
Наприклад, Lactobacillus paracasei інгібують TH1 та TH2
і стимулюють CD4 Тлімфоцити синтезувати TGFβ
і IL10, тобто індукують толерантність [24]. Виявилось,
що зниження впливу інфекцій раннього дитинства та неш
кідливих мікроорганізмів навколишнього середовища
на організм сприяє підвищенню Тклітинної дисрегуляції
та розвитку аутоімунних захворювань [25,26].
Дисфункціональна толерантність
Вважається, що АКМ є результатом порушення розвит
ку нормальних толерогенних процесів або їх пізніх роз
ладів. У випадку IgEасоційованої АКМ дефіцит регулю
вання і поляризації специфічних ефекторних Тклітин
типу TH2 стимулюють Bклітини до вироблення специфіч
них IgE [27,28]. НеIgEасоційовані реакції можуть виника
ти через TH1опосередковане запалення [29]. Дисфункція
Трегуляторних клітин визначена як фактор обох механіз
мів алергії [30]. Індукція толерантності у дітей, які «пере
ростають» АКМ, також асоційована з функцією Трегуля
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торних клітин [31,32]. Багато досліджень орієнтовано на
управління активністю дендритних клітин спеціалізовани
ми антигенпрезентуючими клітинами, важливими в про
грамуванні імунної відповіді, для стимуляції Tregклітин
та/або для зменшення TH1/TH2дисбалансу, щоб сприяти
розвитку толерантності до продуктів.
Вплив алергену та сенсибілізація
Зміни в кишечнику після впливу алергену є комплекс
ними. Травлення [33] і приготування продукту [34,35]
змінює алергенність білків великої рогатої худоби незнач
ною мірою. Білки, що не перетравилися та не були оброб
лені в просвіті кишечника, контактують з імунною систе
мою слизових оболонок різними шляхами. Мклітини,
що розташовані в пейєрових бляшках, можуть захоплюва
ти частинки антигенів та доставляти їх в субепітеліальні
дендритні клітини. Розчинні антигени можуть перетина
ти епітелій трансклітинним або параклітинним шляхами
та зустрічати Тклітини або макрофаги в lamina propria.
Білки, що отримані з їжею та не пройшли протеолізу
в кишечнику, можуть потрапити в кишкові епітеліальні
клітини. Епітеліальні клітини можуть діяти як непрофе
сійні антигенпрезентуючі клітини і можуть презентувати
антиген «проінструктованим» Тклітинам. Таким чином,
харчові алергени (також мікроорганізми, нежиттєздатні
частинки антигенів) досягають CD4 та CD8 Тклітин
в пейєрових бляшках, що викликає активну імунну відпо
відь [36]. Ранній контакт шлунковокишкового тракту
з відносно великими дозами розчинного білка завжди сти
мулює розвиток толерантності [37]. Дані, що отримані на
моделі гризунів, припускають, що ефект впливу алергенів
молока на організм залежить від багатьох факторів, що
включають:
А. Природу та дозу антигену.
B. Ефективність травлення.
C. Незрілість організму.
D. Швидкість абсорбції протеїнів молока.
E. Обробку антигену в кишечнику.
F. Імуносупресивне середовище пейєрових бляшок [38].
Усі ці фактори можуть краще індукувати периферичну
толерантність до харчових алергенів, ніж системну гіпер
чутливість. У цьому сенсі присутність коменсальної
флори в кишечнику може знизити продукцію специфіч
них до молочних сироваткових білків IgE під час первин
ної імунної відповіді. Крім того, продукція IgE зберігаєть
ся довше в стерильних мишей. І навпаки, відсутність
мікробіоти кишечника значно збільшує імунну відповідь
на молоко у гризунів [39]. Це підвищує можливості про
філактики та лікування алергії до молока за допомогою
маніпулювання гастроінтестинальною флорою.
Алергія до молока
У результаті порушеної толерантності «алергія до
молока» об'єктивно позначається як відтворювані симпто
ми або ознаки, що виникли через контакт з коров'ячим
молоком у дозах, що є толерантними для нормальної люди
ни [40]. Термін «АКМ» доцільний, коли наявні специфічні
імунологічні механізми. Алергія до молока може бути або
антитілоасоційованою, або клітинноасоційованою, іноді
можуть бути залучені обидва механізми. Якщо в реакції
залучений IgE, доречним є термін «атопічна харчова алер
гія». Якщо переважно залучені інші, ніж IgEасоційовані,
імунологічні механізми використовують термін «неIgE
асоційована харчова алергія». Усі інші реакції рекомендова
но вважати неалергічною харчовою гіперчутливістю [41].
Посилення імуноопосередкованої реактивності може
відбуватися за одним з чотирьох основних типів імуно
логічних реакцій, описаних Gell and Coombs:
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a. Тип І (IgEасоційована гіперчутливість) призводить
до негайних симптомів: кропив'янка, ангіоневротичний
набряк та/або інші анафілактичні реакції.
b. Тип ІІ (цитотоксичний), де антиген зв'язується
з поверхневим клітинами та в присутності антитіл
(IgG, IgM або IgA) порушує мембрани, призводячи до клі
тинної смерті.
c. Тип ІІІ (Артюса) антигенантитілокомплементіму
нологічні комплекси (IgG, IgM, IgA та IgEантитіла)
потрапляють в маленькі кровоносні судини та гломерули.
d. Тип IV (уповільнений) реакції опосередовані чутли
вими Тлімфоцитами.
Тип І реакцій є найбільш вивченим, він часто розгля
дається як класичні алергічні реакції. Три інших типи
загально описані як неIgEопосередкована алергія, вони
є більш складними для дослідження, тому є менш вивче
ними. В окремих випадках можуть бути активовані
декілька типів алергічних реакцій.
IgE#асоційована АКМ (негайна гіперчутливість)
IgEопосередкована алергія є найбільш вивченим
механізмом і відносно легше діагностується. Симптоми
з'являються через декілька хвилин або годин після кон
такту з алергеном. Тому IgEопосередковану алергію
часто називають «негайною гіперчутливістю» [42]. Вона
перебігає у дві стадії. Перша, «сенсибілізація», виникає,
коли імунна система аберантно запрограмована виробля
ти IgEантитіла до молочних білків. Ці антитіла прикріп
ляються до поверхні опасистих клітин та базофілів,
«озброюючи» їх алергенспецифічним тригером. Подаль
ший контакт з молочними протеїнами призводить до
«активації» шляхом зв'язування клітинноасоційованих
IgE з алергенними епітопами на молочних білках та
вивільнення потужних запальних медіаторів.
IgEопосередковані гострі напади АКМ можуть ура
жати декілька органівмішеней: шкіру (уртикарії, ангіо
набряк), респіраторний тракт (риніт/ринорея, аст
ма/свист, ларингонабряк/стридор), шлунковокишковий
тракт (оральний алергічний синдром, нудота, блювота,
біль, метеоризм та діарея) та/або серцевосудинну систе
му (анафілактичний шок) [43,44]. Небезпечні для життя
анафілактичні реакції на коров'яче молоко, на щастя, тра
пляються рідко [45]. Оскільки реакції на коров'яче моло
ко можуть виникати вже при контакті зі слизовою обо
лонкою губ або рота, заходи зі скорочення алергенності
шляхом покращення перетравлюваності білка в кишечни
ку навряд чи будуть ефективними у всіх алергіків. Прості
діагностичні процедури, такі як приктести (skin prick test —
SPT), та визначення специфічного сироваткового IgE
(методом immunoCAP), можуть використовуватись для
визначення пацієнтів з IgEопосередкованою АКМ, хоча
будьякий з цих тестів може давати хибно позитивні
результати [46]. Дієта та специфічні тести іноді необхідні
для підтвердження алергії до молока. Але «золотим стан
дартом» діагностики залишається подвійне сліпе плацебо
контрольоване тестування. IgEопосередкована АКМ
може виникати у новонародженого при першому постна
тальному контакті з їжею [47]. Вважається, що біля поло
вини випадків АКМ у маленьких дітей є IgEопосередко
ваними реакціями [48], але це рідше, ніж у дорослих
[49,50]. На відміну від дорослих, атопічна АКМ у дитин
стві (часто є частиною «алергічного маршу») виявляється
у понад 85% випадків [51,52].
Не#IgE#асоційована АКМ (гіперчутливість уповільне#
ного типу)
Значна частина дітей та більшість дорослих з АКМ не
мають циркулюючих молочних протеїнів — специфічних
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IgE та показують негативний результат при шкірних
приктестах та визначенні сироваткового IgE [53,54].
Ці неIgEопосередковані реакції мають тенденцію пере
бігати із затримкою та появою симптомів від однієї
години до декількох днів після вживання молока. Тому
вони часто називаються «уповільнена гіперчутливість».
Як і у випадку з IgEопосередкованими реакціями, сим
птоми можуть бути різноманітними, але найчастіші —
гастроінтестинальні та шкірні [55]. Гастроінтестинальні
симптоми (нудота, метеоризм, дискомфорт в кишечнику
та діарея) імітують багато симптомів лактазної недо
статності та можуть призводити до діагностичної помил
ки. Анафілаксія не властива для неIgEопосередкованих
механізмів. IgE та неIgEопосередковані реакції не є вза
ємовиключними, і реакції на молоко можуть включати
суміш імунологічних механізмів.
Точні імунологічні механізми неIgEопосередкованої
АКМ залишаються не з'ясованими. Пропонувалося
безліч механізмів, у тому числі TH1опосередковані реак
ції [56–63], утворення імунних комплексів, що ведуть
до активації системи комплементу [64,65], або Тклітин,
опасистих клітин, нейронних взаємодій, що викликають
функціональні зміни в скороченні гладких м'язів та
моторики кишечника [1,66,67]. Неповна картина таких
механізмів вказує на те, що Тклітини діють через
секрецію цитокінів IL3, IL4, IL5, IL13 та GMCSF,
активацію еозинофілів, опасистих клітин, базофілів та
макрофагів. Макрофаги, активовані алергенами через
цитокіни, здатні секретувати, в свою чергу, вазоактивні
медіатори (PAF, лейкотриєни) та цитокіни (IL1, IL6, IL8,
GMCSF, TNFα), які збільшують клітинне запалення.
У процес залучаються епітеліальні клітини, що вивіль
нюють цитокіни (IL1, IL6, IL8, IL11, GMCSF), хемо
кіни (RANTES, MCP3, MCP4, еотаксин) та інші медіа
тори (лейкотриєни, PGs, 15HETE, ендотелін1).
Цей механізм призводить до хронічного клітинного запа
лення (у гастроінтестинальній системі, шкірі, на різних
рівнях респіраторного тракту) і, врешті, проявляється
симптомами АКМ. Коли запальний процес локалізова
ний у шлунковокишковому тракті, імунне запалення
може сприяти підвищеній проникності епітеліальних
клітин і, можливо, посилювати вплив на алергенність
білків. Це залучає TNFα та IFNγ, антагоністів TGFβ
та IL10 для опосередкування оральної толерантності
[68]. Доведено, що секреція TNFα відрізняється у дітей
з гастроінтестинальними та шкірними проявами АКМ,
і використання TNFα секреції у відповідь на антигени
коров'ячого молока було запропоновано в якості прогнозу
(предикативного тесту) загострення у дітей з АКМ,
що перенесли оральну провокацію [69]. До того ж чут
ливість TH1 та TH2лімфоцитів до білків коров'ячого
молока була виявлена на системному рівні і проявлялась
поза АКМ у вигляді неонатального некротизуючого енте
роколіту [70].
Від невідповідності між отриманими даними щодо
вищого відсотку формування толерантності в дитинстві
при неIgEопосередкованій АКМ, ніж від IgEопосеред
кованої АКМ [71–73], і переважання неIgEопосередко
ваної АКМ у дорослій популяції [49]; було доведено,
що неIgEопосередкована АКМ виникає пізніше.
За даними одного з досліджень, випадки захворюваності
на неIgEопосередковану харчову алергію з віком збіль
шуються [50]. Однак поява нової популяції з АКМ серед
дорослих продемонстрована переконливо. Епідеміологіч
ні дані щодо неIgEопосередкованої АКМ у дорослих
та дітей є мізерними через трудомісткість подвійних
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сліпих плацебоконтрольованих тестів, тому залишають
ся тільки діагностичні тести для підтвердження цієї
форми алергії. У багатьох випадках гастроінтестинальна
харчова алергія залишається не діагностованою або виз
начається як синдром подразненого кишечника.
Висновки
Алергія до коров'ячого молока — імунозалежна
реакція гіперчутливості, яка відтворює об'єктивні сим
птоми, що ініційовані білками коров'ячого молока в дозах,
які зазвичай нормально переносяться людиною.
Алергія до коров'ячого молока може бути гуморально
або клітинноасоційованою; іноді залучені обидва
механізми. Алергія до коров'ячого молока також може
бути опосередкована будьяким з чотирьох основних
типів імунологічних реакцій за класифікацією Gell
та Coombs (1964). Перший тип реакцій являє собою кла
сичні алергічні реакції негайного типу. Три інші типи уза
гальнено характеризуються як неIgEопосередкована
алергія, і вони є менш вивченими.
Супресія імунних реакцій до нешкідливих харчових
антигенів називається «оральною толерантністю». В орга
нізмі молочний білок зазвичай розпадається під дією
шлункової кислоти та травних ферментів. Точні механіз
ми, що беруть участь у розвитку толерантності, залиша
ються не з'ясованими. Основні імунологічні реакції
на антиген включають: знищення алергену, анергію,
супресію, «ігнорування» та апоптоз Тклітин. Баланс між
толерантністю (супресією) і сенсибілізацією залежить
від декількох факторів, що включають: 1) спадковість;
2) характер та дозу антигену; 3) кратність введення; 4) вік
при першому впливі антигену; 5) імунологічний статус
організму; 6) передачу антигену через грудне молоко.
Розвиток переносимості молока (толерантності) роз
глядається як імунна відповідь Тхелперів першого типу.
Після контакту слизової оболонки кишечника з антигена
ми коров'ячого молока антигенпрезентуючі клітини
взаємодіють з субепітеліальними T та Влімфоцитами.
Розпізнавання антигенів рецепторами Тклітин (TCR —
Tcell receptor) включає взаємодію з молекулами головно
го комплексу гістосумісності (MHC — major histocompati
bility complex). Активовані Т та Вклітини лімфоїдних
фолікулів мігрують через лімфатичну систему в органи
мішені, що включають шлунковокишковий тракт,
дихальну систему або шкіру. Якщо толерантність не дося
гається, Т та Bклітини активуються та призводять
до запальної реакції в органімішені, в результаті чого
виникають клінічні прояви АКМ.
Вроджена імунна система має здатність модулювати
адаптивні імунні реакції на білки їжі. У цьому процесі
дендритні клітини та Tolllike рецептори (TLR) відіграють
основну роль. TLR можуть розпізнавати певні патогенасо
ційовані молекулярні патерни (РAMР). Доведено, що
кишкова мікробіота має різноманітний вплив на TLRs
і регуляторні Тклітинні відповіді.
Механізми, за допомогою яких TLRs впливають на
Tregвідповіді, не повністю вивчені. Treg стимулюють
розвиток толерантності до антигенів молока через про
дукцію толерогенних цитокінів, включаючи інтерлейкін
(IL)10 і трансформуючий фактор зросту бета (transfor
ming growth factor beta — TGFβ). Вважається, що АКМ
виникає в результаті неспроможності створити нормаль
ний толерогенний процес або в результаті його пізньої
поломки. У разі IgEопосередкованої АКМ активація спе
цифічних до молока Тхелперів 2 типу призводить до син
тезу специфічних IgE. IgEнезалежні реакції можуть бути
результатом TH1опосередкованого запалення. Зниження
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Tregдіяльності визначено як фактор обох алергічних
механізмів. Розвиток толерантності у дітей з АКМ в анам
незі пов'язаний з регулюванням Tregвідповіді.
Після потрапляння алергену в кишечник відбувають
ся його складні зміни, оскільки травлення (а також приго
тування їжі) змінюють алергенність білків. Інтактні
«алергічні» епітопи на білках їжі взаємодіють з імунною
системою слизової оболонки. Білки їжі, що уникли про
теолізу, можуть бути видалені епітеліальними клітинами
кишечника. Вважається, що у ранньому віці розвитку
толерантності сприяють відносно великі дози розчинного
білка. Фактори, які модулюють ризик сенсибілізації,
включають: 1) природу і дозу антигену; 2) ефективність
перетравлювання білків; 3) незрілість організму; 4) швид
кість всмоктування білків молока; 5) обробку антигену
в кишечнику; 6) імуносупресивну дію у пейєрових бляш
ках. Тип кишкової мікробіоти також може змінювати
ризик сенсибілізації у маленьких дітей.
РОЗДІЛ 6. Анамнез хвороби та симптоми алергії до
коров'ячого молока
Вступ
Оскільки внаслідок споживання молока можливий
широкий спектр побічних реакцій, вкрай важливо
для постановки діагнозу з'ясувати анамнез хвороби.
Несприятливі реакції на коров'яче молоко можуть бути
класифіковані на основі імунологічних і неімунологічних
механізмів, які можуть викликати подібні клінічні сим
птоми. Імунологічні реакції включають IgEзалежні
та IgEнезалежні механізми.
Існують також стани, такі як синдром подразненого
кишечника або запальні хвороби кишечника, при яких
деякі симптоми можуть бути підозрілими щодо АКМ, але
без видимого послідовного зв'язку. Це важливо для дифе
ренціювання цих станів, оскільки анамнез не завжди може
вказувати на зв'язок симптомів із вживанням їжі. Зокрема
пацієнти з психічними розладами можуть приписувати
несприятливі реакції вживанню молока. Лікарі повинні
інформувати пацієнтів про те, що власне АКМ у дорослих
є нечастою, а поширеною є непереносимість коров'ячого
молока, і тому алергія на коров'яче молоко не може бути
причиною їхніх скарг.
Алергічні реакції негайного типу
Пацієнти з АКМ можуть реагувати появою еритеми,
ангіонабряку, кропив'янки або блювоти протягом декіль
кох хвилин після вживання навіть незначної кількості
молока [74–76]. У деяких дітей може розвиватися кро
пив'янка незабаром після контакту [77,78] або напад
бронхоспазму після вдихання парів молока, що кипить
[79]. Як правило, наявна IgEсенсибілізація (при цьому
будуть позитивні шкірні приктести або алергенспецифіч
ні IgEантитіла до коров'ячого молока). Діти з АКМ часто
мають алергію до інших харчових алергенів, зокрема
до яйця та арахісу або до продуктів, що їх містять.
Розлади, пов'язані з IgEзалежними реакціями
до білка коров'ячого молока, є різноманітними: [80]
І. Системні IgEзалежні реакції (анафілаксія):
А. З негайним початком.
В. З пізнім початком.
ІІ. IgEзалежні гастроінтестинальні реакції:
А. Оральний алергічний синдром.
В. Негайна гастроінтестинальна алергія.
ІІІ. IgEзалежні респіраторні реакції:
А. Астма та риніт внаслідок вживання молока.
В. Астма та риніт внаслідок вдихання молока
(у т.ч. професійна астма).
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ІV. IgEзалежні шкірні реакції:
А. Реакції негайного типу:
Гостра кропив'янка або ангіонабряк.
Контактна кропив'янка.
В. Реакції з уповільненим початком:
Атопічний дерматит.
І. Анафілаксія
Найважчим проявом негайної АКМ є анафілаксія.
У теперішній час вона визначається як «тяжка системна або
тяжка генералізована алергічна реакція» [81], потенційно
небезпечний для життя стан. Діагностичні критерії включа
ють: раптовий початок за участі шкіри та/або слизових обо
лонок, з щонайменше одним респіраторним симптомом (дис
пное, бронхоспазм, стридор, зниження пікової швидкості
видиху), гіпоксемію, зниження артеріального тиску, симпто
ми дисфункції органів, гіпотонію, синкопи, гастроінтести
нальні симптоми (кольки, блювота) та шок [82]. Це відбу
вається майже негайно (від декількох хвилин до двох годин)
після вживання молочних продуктів, і клініка схожа з анафі
лаксією, що викликана іншими харчовими продуктами [83].
Анафілактична реакція включає наступні симптоми:
A. Шкірні симптоми, від локального почервоніння до
генералізованої кропив'янки, включаючи долоннопідош
вений, періоральний та періорбітальний свербіж [84–86].
B. Респіраторні симптоми, від назальних до астматич
них [87], описані у біля 79% випадків [88] та пов'язані
з летальністю [89].
C. Гастроінтестинальні симптоми, що включають ораль
ний алергічний синдром, нудоту, абдомінальний біль, блю
воту або діарею. Було виявлено, що ці симптоми можуть
передувати розвитку важкої форми анафілаксії [90].
D.
Серцевосудинні
симптоми
відмічаються
у 17%–21% випадків харчових анафілактичних реакцій
[9,10,14]. Знижений артеріальний тиск призводить
до судинного колапсу, синкопу або втрати свідомості [8].
Е. Неврологічні симптоми включають тремор, психіч
ні розлади, синкопи та судоми.
Анафілаксія також може бути двофазовою та мати від
термінований початок [91,92]. Розрізняють залежну від
харчування форму анафілаксії, що індукована фізичними
вправами [93,94]. Вона може бути у дітей з попередньою
алергією на молоко або після сформованої толерантності
[95], або після оральної десенсибілізації [96].
Дані літератури щодо поширеності анафілаксії на моло
ко в різних дослідженнях коливаються від 10,9% серед дітей
з тяжкою формою анафілаксії, що потребують уведення
понад однієї дози епінефрину [97], до 11% [98], 14% [99], 22%
[14] та 28% [9] епізодів анафілаксії у дитячій популяції.
В Англії вживання молока стало причиною чотирьох випад
ків фатальної анафілаксії за понад 10 років [100]. Молоко
є одним з найголовніших продуктів, що потребує викори
стання епінефрину [101]. Коров'яче молоко досі є продуктом,
що має маркування із застереженням, як у Європі, так і в
Америці [102]. Неодноразово повідомлялося про можли
вість анафілаксії після вживання молока в якості інгредієнта
для фармацевтичних препаратів, таких як препарати заліза
[103] та пробіотики, що можуть містити коров'яче молоко
[104,105]. Аналогічно щодо козячого та овечого молока, які
також можуть викликати анафілактичні реакції [106,107].
ІІ. Гастроінтестинальні реакції
Оральний алергічний синдром
Оральний алергічний синдром краще описаний
у дорослих, ніж у дітей, переважно після споживання
свіжих фруктів або овочів. У дітей набряк губ — найбільш
вивчений симптом орального алергічного синдрому [108].
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Гастроінтестинальна алергія негайного типу
Блювота після споживання молока описана у дітей
з АКМ — окремо або як складова анафілактичної реакції.
Діарея зазвичай є уповільненим симптомом, але також
може бути і негайного типу. Ізольовані IgEзалежні
гастроінтестинальні симптоми рідко виникають у перші
місяці життя та після 12 місяців [109]. Описано кров'янис
тий стул у новонароджених після годування сумішшю
протягом перших 24 годин — IgEзалежна реакція до
БКМ [110–112]. Описані три випадки IgEнезалежної
АКМ у новонароджених на штучному вигодовуванні
впродовж першого дня життя [113]. Ці симптоми з'явля
ються дуже рано в дитинстві і викликані внутрішньо
утробною сенсибілізацією.
АКМ у дітей із синдромом короткої кишки
Враховуючи часте проведення кишкової резекції
у дітей раннього віку або новонароджених з вродженими
або набутими вадами кишечника, при парентеральному хар
чуванні через центральні венозні катетери, за даними одно
го дослідження, у понад 50% хворих виявили АКМ [114].
ІІІ. IgE#залежні респіраторні реакції
Астма та риніт внаслідок вживання коров'ячого молока
Респіраторні симптоми рідко бувають ізольованими
[115], але мають особливе значення для дітей з АКМ,
оскільки вони пов'язані з тяжкими клінічними проявами
[116]. Доведено, що астма погіршує прогноз у дітей
з анафілаксією, астма при АКМ має особливо тяжкий
перебіг [117]. При введенні харчового алергену риніт
виникає приблизно у 70%, а астма — до 8% [118–121].
У дітей з АКМ згодом можливий розвиток респіраторної
алергії [122].
Астма та риніт, викликані вдиханням протеїнів молока
Зафіксовані випадки професійної астми через вдихан
ня білків молока є рідкісними. Це можна побачити
у медичних працівників через прихований контакт з казе
їном, який міститься в комерційних дерматологічних
порошках, широко використовується в лікуванні пацієн
тів похилого віку [123]. У дітей вдихання парів молока,
яке кипить, асоційоване з тяжкими респіраторними реак
ціями [124,125].
Зазвичай лактоза, що представлена у фармацевтичних
продуктах, не викликає клінічних проблем, тому що
в лікарських засобах використовується високоочищена
лактоза [126]. Однак навіть мінімальна кількість лактози,
що міститься в сухому порошку інгалятора, і залишкова
кількість молочного білка не виключає виникнення подібних
реакцій. Описано випадок життєнебезпечної анафілаксії,
викликаної молочним білком, що вдихався за допомогою
інгалятора [127].
IV. IgE#залежні шкірні реакції
Гостра кропив'янка або ангіонабряк
Більшість анафілактичних реакцій до БКМ включа
ють кропив'янку. Однак кропив'янка може виникати
внаслідок різних шляхів проникнення молока: вдихання
[128] або випадкового контакту зі шкірою [129], іноді
з тяжкими наслідками. Ін'єкція ліків, які містять молоко,
описана як тригер потужної шкірної відповіді у пацієнтів
з тяжким перебігом АКМ [130].
Контактна кропив'янка
Реакція шкіри внаслідок контакту з молоком може
бути від подразнення до алергічного контактного дерма
титу. Вживання молока сенсибілізованою людиною може
спровокувати генералізований екзематозний висип — так
званий системний контактний дерматит. Інші контактні
реакції до їжі включають контактну кропив'янку, що часто
виникає у пацієнтів з атопічним дерматитом [131].
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V. Різні реакції
Деякі харчові алергени та, зокрема, БКМ, гіпотетично
брали участь у розвитку епілепсії [132]. Багато випадків
сенсибілізації до БКМ серед дітейепілептиків [133], але
алергія повинна бути підтверджена провокаційною пробою.
Інший симптом, асоційований з IgEзалежною АКМ, — тран
зиторна гіпогаммаглобулінемія немовлят, що характеризу
ється зниженням рівня IgG та IgAантитіл зі збереженою
функціональною активністю [134]. Діти з первинними імуно
дефіцитами, такими як гіперIgEсиндром, можуть також
бути представлені АКМ в контексті цих станів [135,136].
Реакції уповільненого типу
Доведено, що багато дітей та більшість дорослих
з АКМ уповільненого типу не мають циркулюючих специ
фічних IgEантитіл до молока, мають негативні результати
приктестів та аналізів сироваткових молокоспецифічних
IgEантитіл [137,138]. Типовим для цих випадків є розви
ток симптомів у термін від годин до декількох днів після
вживання молока. Як і IgEзалежні реакції, діапазон сим
птомів великий, але найчастіше зустрічаються гастроінте
стинальні або дерматологічні прояви.
Різноманітність розладів, пов'язаних зі змішаними та
IgE#незалежними реакціями до білка коров'ячого молока
І. Атопічний дерматит:
A. Реакції негайного типу.
B. Реакції уповільненого типу.
ІІ. IgEнезалежні гастроінтестинальні реакції:
A. Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба (ГЕРХ).
B. Крикофарингеальний спазм.
C. Пілоростеноз.
D. Алергічний еозинофільний езофагіт.
E. Індукована білками коров'ячого молока ентеропатія.
F. Закреп.
G. Кольки.
H. Індукований харчовими протеїнами гастроентерит
та проктоколіт.
ІІІ. IgEнезалежні респіраторні реакції:
Синдром Хейнера.
І. Атопічний дерматит (АД)
Атопічний дерматит (атопічна екзема) — це хронічна
рецидивна запальна хвороба шкіри, що супроводжується
свербежем, зазвичай асоційована з алергічною сенсибіліза
цією. Як мінімум, третина дітей раннього віку із середньо
важким та важким перебігом АД страждають на харчову
алергію, що може безпосередньо впливати на перебіг АД.
Частота АКМ у дітей з АД різниться залежно від місця, де
оцінюється [139]. У третини алергологічних клінік харчову
алергію діагностовано у 33% дітей із середньоважкою —
важкої формою АД за результатами подвійного сліпого
плацебоконтрольованого провокаційного тесту [140].
Коров'яче молоко було третім найбільш важливим харчо
вим алергеном в американських [141] і другим — у швей
царських [142] педіатричних дерматологічних клініках
серед дітей з АД. Атопічний дерматит, індукований БКМ,
може виникати навіть у дітей, народжених з екстремально
низькою масою тіла [143]. Серед дітей з екземою чим мен
ший вік маніфестації, тим важчий перебіг захворювання,
також більша частота високого рівня специфічних IgE до
БКМ [144]. У двох дослідженнях частота харчової алергії
показала кореляцію з важкими ураженнями шкіри (33%
пацієнтів із середньоважким та 93% пацієнтів з важким
АД також мали харчову алергію) [145,146]. Огляд 14 інтер
венційних досліджень свідчить про те, що обстеження
пацієнтів та ідентифікація причинно значущої їжі на основі
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подвійного сліпого плацебоконтрольованого провокаційного
тесту призведе до поліпшення визначення захворюваності
на АД. Дієтичне лікування, засноване на відповідних алер
гологічних тестах, особливо ефективне у дітей молодше
двох років [147]. Однак, всупереч поширеній думці, відпо
відне обмеження в дієті не вилікує хворобу, але поліпшить
стан шкіри. У багатьох спостереженнях гастроентерологів
локалізовані форми АД — умбілікальна та периумбілікаль
на еритема («червоний пупок») — були асоційовані з непе
реносимістю молока [148].
II. Гастроінтестинальний синдром
Діти з АКМ можуть мати блювоту, хронічну діарею,
мальабсорбцію та порушення фізичного розвитку.
На додачу до добре відомих IgEзалежних реакцій негай
ного типу все частіше розглядаються як частина клінічного
спектра алергії до молока різноманітні відстрочені
прояви, такі як гастроезофагельний рефлюкс, кольки,
ентеропатія та закреп [149]. Більшість цих синдромів
є IgEнезалежними і мають інші імунологічні механізми.
У кишечнику клінічні прояви АКМ змінюються, почи
наючи з неонатального віку [150]. У відповідь на вживання
коров'ячого молока у запальний процес може залучатися
увесь шлунковокишковий тракт. У дослідженнях гастро
езофагеального рефлюксу у частини пацієнтів з діагно
стованою харчовою алергією були доведені запальні зміни
шлунка та дванадцятипалої кишки [151].
Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба (ГЕРХ)
ГЕРХ є типовим проявом IgEнезалежної алергічної
реакції [152–154]. Серед дітей грудного віку, що направ
лялися до гастроентеролога з приводу ГЕРХ, 40% мали
алергію до БКМ, у важких випадках цей показник підви
щувався до 56% [155]. При біопсії кишечника виявляєть
ся часткова атрофія війок [156].
Крико#фарингеальний спазм
Описано асинхронне скорочення фарингельних м'язів
та/або верхнього езофагеального сфінктеру, що було асо
ційовано з алергією до БКМ у дітей грудного віку [157].
Пілоростеноз
Дискутується участь АКМ у патогенезі стенозу
пілоричного відділу шлунка. V. Morinville (2004) описано
клінічний випадок — у хлопчика віком 7 тижнів з алергі
єю до БКМ виявлено гіперплазію препілоричного відділу,
що обумовило повну обструкцію виходу з шлунка [158].
Алергічний еозинофільний езофагіт (АЕЕ)
АЕЕ характеризується складнощами при вигодову
ванні, утрудненням ковтання, відмовою від їжі, постпран
діальною блювотою, недостатнім збільшенням ваги, діаре
єю, поганою відповіддю на стандартну антирефлюксну
терапію [159]. У важких випадках спостерігається залізо
дефіцитна анемія та набряки — симптом гіпопротеїнемії
внаслідок ентеропатії з втратою білка [160].
Діагноз підтверджується виявленням еозинофілів
(більше 15) у біоптатах слизової оболонки верхнього та
нижнього відділів стравоходу [161–164]. Дітям раннього
віку з АЕЕ притаманна полівалентна харчова сенсибіліза
ція, у більш старших дітей та дорослих має значення
також сенсибілізація до аероалергенів [165–167].
Індукований харчовими протеїнами ентероколітичний
синдром (Food Protein#Induced Enterocolitis Syndrome)
зустрічається рідко. Клінічно характеризується багатора
зовим блюванням, гіпотонією, блідістю, іноді — діареєю
через 1–3 години після вживання коров'ячого молока
[168]. Незважаючи на досить швидку реакцію після вжи
вання алергену, в патогенезі синдрому мають значення
IgEнезалежні реакції. Прогресуюча дегідратація може
призводити до розвитку шоку у 20% хворих. Також харак
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Таблиця 1
Індукована білками коров'ячого молока ентеропатія:
клінічні особливості
Симптоми

Прогресуюча діарея з кровотечею
Блювота, здуття живота
Протеїн%втрачаюча ентеропатія
Затримка фізичного розвитку

Лабораторні
показники

Місцями кров та лейкоцити
Підвищений рівень α1%антитрипсину
Анемія, гіпоальбумінемія
Нормальний рівень IgE
Метгемоглобінемія
Периферичний лейкоцитоз

Вік
маніфестації

Від 1 дня до 1 року

Залучені
антигени

Патологія

Лікування

Часто багато антигенів
Коров'яче молоко, соя, овальбумін, казеїн
Курка, рис, риба (у старших дітей)
Запальний коліт
Гіперплазія лімфатичних вузлів
Локальне ушкодження ворсинок
Еозинофільна інфільтрація lamina propria
80% дітей дають добрий клінічний ефект на застосування
сумішей з екстенсивним гідролізом білка [173]
15–25% пацієнтів потребують амінокислотні суміші
2–5% пацієнтів потребують транзиторно повного
парентерального харчування або стероїдів [174]

терні гіпоальбумінемія [169] та затримка фізичного
розвитку. Окрім коров'ячого молока причиною індукова
ного харчовими протеїнами ентероколітичного синдрому
можуть бути соєві суміші (у 50% хворих — поєднані реак
ції на БКМ та сою), мають значення також протеїни страв
прикорму. Не описано випадків синдрому у дітей на
виключно грудному вигодовуванні. Ремісія трапляється
протягом перших трьох років життя.
Окремо відрізняють індуковану БКМ ентеропатію.
Починається у віці від однієї доби до одного року.
Може бути у дітей на грудному вигодовуванні при недо
триманні дієти матір'ю. Характеризується діареєю з меле
ною, блювотою, затримкою фізичного розвитку, вторин
ною лактазною недостатністю, перианальними екскоріа
ціями внаслідок подразнення кислою реакцією фекалій,
іноді — гіпопротеїнемією та анемією, у дітей раннього віку —
ацидозом [170,171]. У копрограмі — лейкоцити, кров,
підвищений рівень α1антитрипсину. У крові — метгемо
глобінемія, периферичний лейкоцитоз у відповідь на анти
генну стимуляцію. В основі — IgEнезалежні механізми.
Клінічні особливості наведені у таблиці 1 [172].
Морфологічно — коліт, лімфоїдна нодулярна гіпер
плазія, локальні ураження вій слизової оболонки, еозино
фільна інфільтрація lamina propria та крипт [175].
Закреп
Хронічним закрепом вважають нерегулярні випорож
нення кишечника нетвердими або грудками фекаліями
протягом більше 8 тижнів [176]. У 70% дітей з хронічним
закрепом виключення БКМ з дієти призводить до покра
щання стану [177–179].
Системний огляд літературних джерел з 1980
по 2006 рр. підтверджує ефективність елімінації протеїнів
БКМ у лікуванні хронічних закрепів, але дослідження, що
вивчають імунологічні, біохімічні та фізіологічні механіз
ми цього впливу, відсутні [180–182].
Закрепи, що асоційовані з БКМ, характеризуються
анальними тріщинами, перианальними гіперемією та
екземою, болями при дефекації та ректальною еозинофі
лією [183–185]. Толерантність у цих дітей формується
тільки після 12 місяців суворої елімінації молока
[186,187].
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Кольки
Дитячими кольками вважають нез'ясовані пароксиз
ми неспокою, роздратованості або крику, що тривають
більше 3 годин на добу, більше 3 діб на тиждень тривалі
стю щонайменше 3 тижні [188]. Кольки відмічаються
у 9–19% дітей перших місяців життя [189,190].
У немовлят з АКМ відмічена висока поширеність
кольок, і ряд дослідників відмічають позитивний клініч
ний ефект застосування гіпоалергенних сумішей або елі
мінації БКМ з дієти годувальниці [191–193].
У дослідженні G. Iacono (1991) у грудних дітей з важ
кими кольками відмічено покращення при застосуванні
соєвих сумішей з поверненням симптомів протягом
24 годин після провокаційної проби молоком [194,195].
Відмічено успішне лікування тяжких кольок аміно
кислотною сумішшю [196]. Але слід пам'ятати про полі
етіологічність кольок та можливість різних алгоритмів
терапії. Часто кольки асоційовані з ГЕРХ та езофагітом.
Проведення диференціального діагнозу становить певні
труднощі [197,198].
Індуковані харчовими протеїнами гастроентерит
та проктоколіт
Ці хвороби, як правило, маніфестують з другого місяця
життя. У патогенезі — IgEнезалежні реакції до БКМ.
Можуть бути у дітей на виключно грудному вигодовуван
ні внаслідок проникнення БКМ у грудне молоко [199].
Немовлята з алергічним проктоколітом можуть знахо
дитись у задовільному стані, мати добрий фізичний
розвиток, нормальні випорожнення або незначну діарею.
Єдиним клінічним проявом може бути незначна ректаль
на кровотеча [200].
Алергічні ентероколіти можуть виникати і в ранньому
неонатальному періоді [201], і у недоношених немовлят,
навіть після першого годування, тому необхідно врахо
вувати ці стани при проведенні диференційного діагнозу
у новонароджених з гастроінтестинальною кровотечею
[202]. Іноді алергічний ентероколіт маніфестує гострими
симптомами, що мімікрують хворобу Гіршпрунга [203].
Лабораторне дослідження виявляє кров у копрограмі,
еозинофілію, мікроцитарну анемію, незначне підвищення
рівня сироваткового IgE та гіпоальбумінемію [204].
Ректальна біопсія проводиться лише в дуже важких
та атипових випадках. Інфантильному алергічному
проктоколіту притаманна еозинофільна інфільтрація
lamina propria та абсцес крипт. При колоноскопії виявля
ють запальний стан слизової оболонки.
У лікуванні — елімінація БКМ, суміші з екстенсивним
гідролізом білка. У дітей з персистуючою кровотечею
ефективними можуть бути амінокислотні суміші. Прог
ноз — сприятливий: спонтанна ремісія відмічається про
тягом перших двох років [205].
III. Хронічна легенева хвороба, індукована молоком
(синдром Хейнера) — Milk#Induced Chronic Pulmonary
Disease (Heiner's Syndrome)
Вперше синдром Хейнера описаний у групи дітей віком
від 6 тижнів до 17 місяців. Він характеризується повторною
інфільтрацією легенів, супроводжується хронічним кашлем,
лихоманкою, тахіпное, свистячими хрипами, відставанням
у фізичному розвитку та сімейним алергічним анамнезом
до БКМ. На рентгенограмі грудної клітки — вогнища
інфільтрації, асоційовані з ателектазами, ущільненням,
сітчастою структурою, стовщенням плеври або грудною
лімфаденопатією. Також виявляють преципітати до БКМ.
Синдром Хейнера зустрічається нечасто. Дослідження
дітей, що відповідали на дієту з елімінацією молока, показа
ло, що діти з «незрозумілою» хворобою легенів повинні
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бути обстежені на наявність преципітуючих антитіл до
БКМ. Не дивлячись на те, що синдром у популяції зустріча
ється рідко, його необхідно розглядати для диференціальної
діагностики респіраторних скарг у педіатричній практиці.
IV. Різне
Виявлено зв'язок між АКМ та хронічним абдоміналь
ним болем у дітей віком після року [206]. Навіть після клі
нічного одужання та відсутності специфічних IgE у дітей
з АКМ може виникнути персистуючий абдомінальний
біль [207]. Неврологічні симптоми, такі як синдром дефі
циту уваги та гіперактивності, визначались при харчовій
алергії та, зокрема, при екземі [208]. Ці асоціації вимага
ють обережної інтерпретації та подальшої верифікації.
Висновки
Пацієнти з АКМ можуть мати різноманітні симптоми.
Знання цих симптомів та детальна історія хвороби є значу
щими в постановці правильного діагнозу для клініцистів.
В анамнезі хвороби важливе визначення кількості
та форми молочних протеїнів, які вживаються, типи та
тривалість розвитку симптомів, час до розрішення проце
су. Несприятливі реакції на коров'яче молоко можуть бути
наслідком IgEзалежної та/або IgEнезалежної реакцій
або неімунологічних реакцій, таких як первинна та
вторинна лактазна недостатність. Інші стани, наприклад
синдром подразненого кишечника або постінфекційний
ентероколіт, можуть бути обтяжені вживанням молока,
але їх треба відрізняти від реакцій АКМ.
Алергічні (імуноопосередковані) реакції до БКМ
класифіковані як «негайного» (IgEзалежні) або
«уповільненого» (IgEнезалежні або клітинноопо
середкованого) типів. Реакції негайного типу до
коров'ячого молока можуть бути представлені генера
лізованими системними реакціями (анафілаксією)
або IgEзалежними гастроінтестинальними, шкірними
та/або респіраторними реакціями. Пацієнти з IgEза
лежними порушеннями зазвичай мають позитивні шкір
ні тести та/або сироваткові IgEантитіла до молока.
Алергія до коров'ячого молока часто є першим проявом
харчової алергії, що з'являється у маленьких дітей
і часто передує розвитку інших видів харчової алергії,
особливо до яйця та арахісу.
Алергія до коров'ячого молока негайного типу
Наважчою формою АКМ є анафілаксія — це тяжка
системна або генералізована потенційно загрозлива для
життя алергічна реакція. Зазвичай симптоматика вклю
чає класичні алергічні симптоми ураження шкіри та
одного або кількох інших органівмішеней: шлунково
кишкового тракту, дихальної та/або серцевосудинної
систем. Анафілаксія на БКМ може бути спровокована
фізичним вправами — залежна від харчування фізично
індукована анафілаксія. Вона може перебігати у двофаз
ній та затяжній формах. Серед анафілактичних реакцій
11%–28% викликані білками коров'ячого молока, вклю
чаючи 11% фатальних реакцій.
Гастроінтестинальні реакції можуть включати симпто
ми від ротової порожнини до товстого кишечнику. Після
вживання молока негайні симптоми, аналогічні орально
му алергічному синдрому, можуть включати: набряк губ,
свербіж у ротовій порожнині, набряк язика та чутливість
і напруженість горла. Негайні симптоми за участю шлунка
та верхніх відділів кишечника включають: нудоту, блюво
ту, абдомінальні кольки. Для ураження нижніх відділів
кишкового тракту характерні абдомінальний біль, діарея,
іноді кров у випорожненнях.
Шкірні реакції внаслідок АКМ є найбільш розповсю
дженими серед дітей і найчастіше проявляються у вигля
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ді уртикарій. Однак шкірні симптоми можуть включати
генералізований макулопапульозний висип, гіперемію та
ангіонабряк. Симптоми можуть виникнути на шкірі вна
слідок вживання або контакту з протеїнами молока.
Респіраторні симптоми АКМ рідко бувають ізольова
ними, але симптоми ураження верхніх дихальних шляхів
(свербіж носа, закладеність, ринорея та чихання) виника
ють у 70% дітей з АКМ. Симптоми ураження нижнього
респіраторного тракту, такі як свист (візінг), диспное,
ригідність грудної клітки, є менш розповсюдженими, але
більш серйозними і значною мірою відповідальними
за фатальні реакції. До 60% дітей з АКМ та атопічним
дерматитом з часом мають респіраторні алергози
та астму. Симптоми астми та риніту можуть також розви
нутися вторинно при вдиханні сухого молока або випаро
вувань молока при кипінні.
Алергія до коров'ячого молока уповільненого типу
Симптоми уповільненої IgEнезалежної АКМ зазви
чай розвиваються через одну або декілька годин або днів
після вживання коров'ячого молока. Не існує високона
дійних лабораторних тестів для діагностики уповільненої
АКМ. Тести з визначення IgEантитіл є негативними.
Головні розлади за участі уповільненої АКМ локалізова
ні в гастроінтестинальному тракті, але також можливе
ураження шкіри та респіраторного тракту.
Шкірні симптоми найчастіше представлені у вигляді
екземи внаслідок вживання або контакту з коров'ячим
молоком. Атопічний дерматит може перебігати за обома
механізмами: IgEзалежним та IgEнезалежним. До трети
ни дітей з середньоважким або важким перебігом атопіч
ного дерматиту мають харчову алергію. Алергія до
коров'ячого молока — друга найбільш розповсюджена
форма харчової алергії у цій популяції. Елімінація молоч
них продуктів із раціону хворих часто призводить до
покращання симптомів екземи.
Гастроінтестинальні симптоми можуть бути представ
лені різноманіттям порушень: крикофарингеальний
спазм, ГЕРХподібні симптоми, алергічний еозинофільний
езофагіт, пілоростеноз, БКМіндукований ентероколітич
ний синдром, ентеропатія або гастроентерит та проктоко
літ, закреп, синдром подразненого кишечника. Симптоми
гастроінтестинальної АКМ частіше включають нудоту,
блювоту, абдомінальний біль та інші хронічні порушення,
мальабсорбцію, затримку росту або втрату ваги.
В останні десятиріччя все більше поширюється алер
гічний еозинофільний езофагіт, що характеризується дис
фагією, грудним та абдомінальним болем, труднощами
при ковтанні їжі та відмовою від неї, у більш важких
випадках — затримкою розвитку та втратою ваги, які не
зникають на тлі антирефлюксної терапії. Багато пацієнтів
мають IgEантитіла до деякої їжі та зовнішніх алергенів,
але вважається, що запалення стравоходу розвивається за
IgEнезалежним механізмом.
Алергія до коров'ячого молока є одним з найпошире
ніших чинників індукованого харчовими протеїнами
ентероколітичного синдрому, що розвивається впродовж
1–3 годин після вживання протеїнів молока та про
являється повторюваною блювотою, блідістю, іноді —
гіпотензією та діареєю. Ентероколітичний синдром часто
виникає при першому вживанні коров'ячого молока,
але відсутній у дітей, що знаходяться на грудному
вигодовуванні. Ремісія зазвичай розвивається впродовж
перших кількох років. БКМіндукований ентеропа
тичний синдром є рідкісним порушенням, типово
проявляється діареєю, затримкою розвитку та різного
ступеня блювотою, іноді гіпопротеїнемією та прожилка
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ми крові в фекаліях. Для лікування більшості дітей із цим
синдромом використовують молочні суміші (на основі
коров'ячого молока) з екстенсивним гідролізом білка, але
деякі діти потребують використання амінокислотних
сумішей для лікування. Ці порушення також зазвичай
зникають впродовж перших років життя.
Індукований БКМ проктоколітичний синдром
є відносно доброякісним порушенням, що клінічно мані
фестує ректальною кровотечею (як правило, плями
крові), діареєю. Відмічається незначне порушення
загального стану дитини. У більшості пацієнтів, що зна
ходяться на грудному вигодовуванні, ці симптоми зни
кають, коли мати виключає коров'яче молоко зі свого
раціону. Як і інші гастроінтестинальні алергії уповільне
ного типу, ці розлади зазвичай зникають впродовж пер
ших років життя.

Тяжкі кольки та закрепи, що асоційовані з IgEне
залежною АКМ, лікуються елімінацією молока з дієти
і зникають на першому або другому році життя.
Синдром Хейнера є рідкісною формою легеневого
гемосидерозу, він є вторинним по відношенню до АКМ.
Маленькі діти зазвичай мають легеневі інфільтрати,
що супроводжуються хронічним кашлем, тахіпное, сви
стом, хрипами, рецидивною лихоманкою та затримкою
розвитку. У сироватці знаходять преципітуючі антитіла
до молока; симптоми, як правило, зникають з елімінацією
молочних продуктів.
Отже, АКМ може проявлятися різноманітними клі
нічними симптомами. Докладний анамнез та відповідні
лабораторні дослідження зазвичай дозволяють клініцисту
встановити правильний діагноз.
Список літератури знаходиться у редакції
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В статье представлены пятый и шестой разделы руководства Всемирной организации аллергологов DRACMA (Diagnosis and Rationale for Action
against Cow's Milk Allergy), что стало прототипом для создания отечественного Руководства по ведению больных с аллергией к коровьему молоку.
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The article presents the 5th and the 6th sections of the World Allergy Organization guidelines DRACMA (Diagnosis and Rationale for Action against Cow's Milk
Allergy), which was the prototype for the creation of national guidelines for the management of patients with the cow milk allergy. Guidelines developed by
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Вплив пренатальної діагностики на структуру
неонатальних кардіохірургічних втручань
Державна установа «Науково%практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України», м. Київ
SOVREMENNAYA PEDIATRIYA. 2015.2(66):28%31; doi 10.15574/SP.2015.66.28

Мета: проаналізувати тенденції зміни хірургічної стратегії, яка застосовується в ДУ «Науково#практичний медичний
центр дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України» у новонароджених при лікуванні складних критичних
вроджених вад серця (ВВС).
Пацієнти і методи. Проаналізовано бази даних пренатальної ехокардіографії критичних ВВС та структура
і результати хірургічних втручань у новонароджених, що були прооперовані в Центрі у 2009–2014 роках.
Результати. Було прооперовано 935 новонароджених з критичними ВВС, у 269 (29%) з них діагноз був встановлений
пренатально. Спостерігається збільшення абсолютної кількості прооперованих пацієнтів у віці до 1 місяця — зі 130
у 2009 р. до 163 у 2014 р. При цьому існує чітка тенденція до збільшення частки пренатально встановлених діагнозів
з 24% до 42%. Частка первинних радикальних хірургічних корекцій критичних ВВС збільшилася з 69% в 2009 р. до 79%
у 2014 р. Післяопераційна летальність в цій групі знизилась з 5,6% в 2009 р. до 3% у 2014 р. У 105 (11%) пацієнтів
радикальна корекція була проведена в перші години життя з використанням аутологічної пуповинної крові під час
операції. Середня кількість зібраної пуповинної крові становила 76±21мл.
Висновки. Спостерігається збільшення частки первинних радикальних корекцій вад серед хірургічних втручань та
зменшення післяопераційної летальності серед новонароджених з критичними ВВС. Пренатальна діагностика дозволяє
оптимізувати передопераційний етап та проводити радикальну корекцію вади у перші години життя пацієнта
з використанням аутологічної пуповинної крові.
Ключові слова: пренатальна діагностика, неонатальна кардіохірургія, аутологічна пуповинна кров.

Вступ

Матеріал і методи дослідження

роджені вади серця (ВВС) залишаються однією
з основних причин смерті у дітей першого року
життя. Насамперед це стосується пацієнтів з важкими
формами ВВС, які потребують негайного хірургічного
втручання одразу після народження [7]. До критичних
ВВС належать: транспозиція магістральних судин, кри
тична коарктація аорти або повний перерив дуги аорти,
критичний аортальний стеноз, атрезія легеневої артерії,
критичний стеноз легеневої артерії, синдром гіпоплазії
лівих відділів серця, тотальний аномальний дренаж леге
невих вен та інші [2]. На даному етапі більшість ВВС
плода можна ефективно діагностувати на початку другого
триместру вагітності [6]. Однак пренатальна діагностика
вроджених вад в Україні з'явилась порівняно недавно, а її
швидкий розвиток останніми роками, безсумнівно, має
вплив на структуру народжених дітей з ВВС та результа
ти їх хірургічного лікування.
При пренатальному виявленні складної аномалії серця
плода з несприятливим прогнозом для життя та
її підтвердженні в спеціалізованому лікувальному закладі
батьки мають можливість прийняти рішення про подаль
ше продовження або переривання вагітності за медичними
показаннями. У випадку рішення про народження дитини
з критичною ВВС у лікарів є змога завчасно скоординува
ти медичну допомогу вагітній та новонародженому із залу
ченням спеціалістів відповідних профілів. Це дає можли
вість надати допомогу вчасно та кваліфіковано для дося
гнення оптимального результату лікування. З 2009 року в
ДУ «Науковопрактичний медичний центр дитячої кар
діології та кардіохірургії МОЗ України» (Центр) запрова
джено програму кардіохірургії перших годин життя
у пацієнтів з пренатально діагностованими критичними
ВВС. З огляду на тенденцію до зростання доступності
та якості фетальної діагностики ВВС, її вплив на неона
тальну кардіологічну службу надалі буде посилюватись.
Нами проведено аналіз тенденцій зміни хірургічної стра
тегії, яка застосовується в нашому Центрі у новонародже
них при лікуванні складних критичних ВВС.

Було проведено ретроспективний аналіз баз даних
пренатальної ехокардіографії критичних ВВС плода та
новонароджених, що були прооперовані в Центрі з 2009 по
2014 рік. Дослідження проведене з дозволу біоетичної
комісії нашого закладу. У роботі проаналізовано тенденції
зміни хірургічної тактики в неонатальній кардіохірургії та
ролі пренатальної діагностики в сучасній системі надання
медичної допомоги новонародженим.
До аналізу були включені всі прооперовані пацієнти
віком до одного місяця. Переважна більшість мали кри
тичні ВВС. Вибір виду оперативного втручання (ради
кальна чи паліативна корекція) залежав від анатомічного
варіанту ВВС та загального стану новонародженого.
У Центрі виконується весь спектр кардіохірургічних
втручань при складних ВВС, що застосовується у світовій
практиці. Первинні консультації вагітних відбувались
переважно з 22 по 35 тиждень гестації. Усім вагітним, що
звертались до нас раніше 34 тижня гестації, призначалось
повторне фетальне ехокардфографічне обстеження
у 36 тижнів. Після підтвердження діагнозу критичної
ВВС плода з вагітною проводилась бесіда щодо особливо
стей виявленої вади серця та можливості її етапного або
одномоментного хірургічного лікування після народжен
ня дитини. Після цього вагітна з висновком про наявність
ВВС у плода направлялась на консультацію до пологово
го будинку, де уточнювався термін вагітності, особливості
її перебігу та приблизний час госпіталізації для пологів.
З вересня 2009 року для пацієнтів з пренатально діаг
ностованими критичними ВВС було впроваджено роз
роблений нами інноваційний підхід. Даний підхід полягає
у плановому народженні дитини в найближчому до
нашого Центру пологовому будинку м. Києва, забір ауто
логічної пуповинної крові in utero, транспортуванні дити
ни до Центру одразу після народження та проведенні
одномоментної радикальної корекції вади в перші години
життя пацієнта. Після надходження в кардіохірургічний
стаціонар та проведення всіх необхідних діагностичних
процедур новонароджені, уникаючи госпіталізації до від
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Таблиця 1
Структура операцій у новонароджених з критичними ВВС за 2009–2014 роки в ДУ «НПМЦДКК МОЗ України»

Таблиця 2
Характеристика пацієнтів, радикально прооперованих в перші години життя
з використанням аутологічної пуповинної крові

ділення інтенсивної терапії, переводилися безпосередньо
до операційної, де розпочиналась передопераційна анесте
зіологічна підготовка пацієнта. Зібрана аутологічна пупо
винна кров доставлялась до відділу переливання крові, де
проводили визначення її придатності до трансфузії,
групову належність та експрестестування на наявність
антитіл до трансмісивних інфекцій. Після нанесення від
повідних маркувань на пакет з кров'ю та зазначення її
аутологічності, вона використовувалась для періоперацій
ного трансфузіологічного забезпечення.

Результати дослідження та їх обговорення
За 2009–2014 роки в Центрі було прооперовано 935
новонароджених з критичними ВВС, у 269 (29%) з них
діагноз був встановлений нами пренатально (табл. 1).
Спостерігається збільшення абсолютної кількості про
оперованих пацієнтів у віці до 1 місяця — зі 130 у 2009 ро
ці до 163 в 2014 році. При цьому існує чітка тенденція до
збільшення частки пренатально встановлених діагнозів
серед прооперованих з 24% до 42%. Даний факт може бути
пояснений збільшенням кількості виявлених ВВС плода
в перинатальних центрах України та поступовою зміною
стереотипів щодо прогнозу для життя та здоров'я дитини
після хірургічної корекції критичних ВВС в сучасних
умовах. Кількість первинних радикальних хірургічних
корекцій критичних ВВС збільшилася з 69% у 2009 році
до 79% у 2014 році. Післяопераційна летальність в цій
групі знизилась з 5,6% у 2009 році до 3% у 2014 році. Від
повідно зменшилась частка паліативних операцій при
критичних ВВС. Післяопераційна летальність при паліа
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тивних операціях також зменшилась. Ми можемо прогно
зувати, що досягнуте співвідношення паліативних та
радикальних корекцій (20% та 80% відповідно) буде ста
лим в подальшому, оскільки основна частина паліативних
втручань була виконана при різних варіантах одношлу
ночкових сердець, які технічно не можуть отримати повну
анатомічну корекцію на даному етапі розвитку світової
кардіохірургії. При цьому рівень якості допомоги та, від
повідно, життя пацієнтів демонструє тенденцію до покра
щення, що відбивається у зменшенні післяопераційної
летальності та ускладнень при зростанні складності
хірургічних втручань.
У 105 (11%) пацієнтів радикальна корекція критичної
ВВС була проведена в перші години життя пацієнтів
з використанням аутологічної пуповинної крові для періо
пераційного трансфузіологічного забезпечення (табл. 1).
Переважна кількість пацієнтів (97), до яких був застосо
ваний даний підхід, мали діагноз транспозиції магістраль
них судин (ТМС). Їм було виконано операцію артеріаль
ного переключення. Таке співвідношення серед діагнозів
(табл. 2) пояснюється високою частотою ТМС серед кри
тичних ВВС, достовірністю пренатальної діагностики та
невідкладністю оперативного втручання (балонна атріо
септостомія або радикальна корекція), що обумовлено
особливостями гемодинаміки вади, які призводять до різ
кої, іноді раптової, декомпенсації стану новонародженого
та смерті. Проте, з нашого досвіду, описаний підхід може
бути успішно застосований при всіх пренатально діагно
стованих критичних ВВС. Радикальні корекції ВВС
в перші години життя проводились за методикою, прий
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нятою в Центрі. Використовувалась помірна гіпотермія та
холодова кристалоїдна кардіоплегія. Середній час пере
тиснення аорти становив 80±24 хв. (46–118), середній час
штучного кровообігу — 188±48 хв. (140–274), що не
відрізняється від стандартного часу при корекції відповід
ної патології в більш старшому віці. У ранньому післяопе
раційному періоді у пацієнтів даної групи спостерігалась
тенденція до зменшення часу штучної вентиляції та пере
бування в реанімації. Успішність впровадження даної
стратегії та збільшення кількості пренатально встановле
них діагнозів призвели до збільшення частки операцій
в перші години життя до 20% в 2014 році з нульовою
післяопераційною летальністю серед всіх неонатальних
кардіохірургічних втручань в нашому Центрі. Під час опе
рацій аутологічна пуповинна кров була використана для
заповнення первинного об'єму апарату штучного кровоо
бігу та трансфузії. Середня кількість зібраної пуповинної
крові склала 76±21мл. Даний об'єм складає приблизно
третину об'єму циркулюючої крові новонародженого
та дозволив не застосовувати препаратів донорської крові
в 90% випадків.
Пренатальна діагностика складних критичних ВВС на
ранніх термінах вагітності дає можливість лікарю визна
чати перинатальну тактику сумісно з вагітною. Необхідно
обережно підходити до розмови з майбутніми батьками
під час пренатального консультування у випадку діагнос
тування складної ВВС. При цьому батьки можуть прий
няти обґрунтоване рішення лише після консультації
фахівцем спеціалізованого кардіохірургічного стаціонару,
після підтвердження діагнозу та детального роз'яснення
можливих шляхів, результатів та прогнозів лікування, на
основі даних сучасних наукових досліджень, і не лише віт
чизняних, але й світових. Надання достовірної інформації
про проблеми і результати сучасного лікування є життєво
важливим у всіх випадках. Більшість батьків вимагає
постійної підтримки, тому, ймовірно, необхідно більше
однієї консультації для того, щоб правильно оцінити
ситуацію та прийняти рішення. Слід пам'ятати про
постійне вдосконалення хірургічної техніки та все більш
глибоке розуміння гемодинаміки складних ВВС, що
дозволяє не тільки зменшити періопераційну летальність
в цій складній групі пацієнтів, але й поліпшити якість
їхнього життя, що включає функціональну, психологічну
та соціальну складові. Однією з передумов цього є рання
анатомічна корекція вади з акцентом на відновленні
нормальної фізіології. Зменшення кількості переривань
вагітності при ВВС, які можуть бути успішно кореговані
після народження, може бути досягнуто шляхом
покращення роз'яснювальної роботи пренатальних діаг
ностів серед вагітних та прийняття остаточного рішення
після експертного висновку спеціалізованого кардіохірур
гічного закладу.
Пренатальна діагностика має безпосередній вплив не
лише на структуру новонароджених з ВВС, але й на філо
софію надання кваліфікованої медичної допомоги дитя
чому населенню. Так, у лікарів з'являється можливість
завчасно розробляти тактику патронажу вагітності, спосіб
та місце пологів і об'єм хірургічного втручання, яке може
бути здійснене одразу після народження дитини. При
цьому є запас часу від моменту встановлення діагнозу до
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народження дитини з критичною ВВС для проведення
всіх необхідних досліджень та консультацій суміжних
спеціалістів для прийняття оптимального рішення в кож
ному конкретному випадку. Боне та співавт. було показа
но позитивний вплив пренатальної діагностики на до
операційний стан пацієнтів з транспозицією магі
стральних судин, які мають значно менший ризик розвитку
важкої гіпоксемії та ацидозу завдяки своєчасній та адекват
ній медичній допомозі порівняно з постнатально виявлени
ми пацієнтами [3]. Крім того, нашими дослідженнями було
доведено, що більшість пацієнтів з критичними ВВС
в перші години після народження знаходяться в компен
сованому стані внаслідок особливостей перехідної гемо
динаміки з функціонуванням фетальних шунтів. Саме
в цей час нами запропоновано проводити радикальну
корекцію вади, якщо для цього є анатомічні передумови,
не допускаючи поглиблення патофізіологічних змін, що
спричинені ВВС [4,5]. M. Reddy та співавт. доводять, що
планово відтерміноване оперативне втручання у новона
роджених з критичними ВВС не має жодної користі
і навіть може збільшити летальність та кількість усклад
нень — відтерміновані операції супроводжувались такими
ускладненнями, як дихальна недостатність з пролонгова
ною вентиляцією, затримка набирання ваги, сепсис, хро
нічні захворювання легень, некротизуючий виразковий
ентероколіт та гостра ниркова недостатність [1].
Виникнення нового напряму неонатальної кардіохі
рургії — радикальна корекція критичних ВВС в перші
години життя із використанням аутологічної пуповинної
крові — стало можливим саме завдяки пренатальній діаг
ностиці та переосмисленню стандартних лікувальних під
ходів. Окрім зміни хірургічної стратегії, пренатальна діаг
ностика дає унікальну можливість забору аутологічної
пуповинної крові під час пологів та її підготовки для
подальшої трансфузії під час хірургічного втручання.
Хоча абсолютний об'єм зібраної аутологічної крові може
здатись невеликим, проте він складає 25–30% від ОЦК
новонародженого та є достатнім для забезпечення неу
складненого кардіохірургічного втручання. Це дозволяє
захистити новонародженого від використання компонен
тів донорської крові та пов'язаних з цим ускладнень.
Даний напрям є інноваційним не тільки на теренах Украї
ни, але й у світі.

Висновки
Пренатальна діагностика має значний потенціальний
вплив на структуру новонароджених з критичними ВВС.
Завчасна інформованість батьків та лікарів про народження
дитини з критичною ВВС дозволяє оптимізувати тактику
ведення вагітності, спосіб та місце пологів і об'єм хірургіч
ного втручання, яке може бути здійснене одразу після на
родження дитини. Пренатально встановлений діагноз вро
дженої вади дає унікальну можливість для збору аутологічної
пуповинної крові, яка може бути використана під час хірур
гічної корекції вади замість компонентів донорської крові.
Удосконалення хірургічної техніки в поєднанні зі зростаючи
ми можливостями пренатальної діагностики призводить до
збільшення частки первинних радикальних корекцій ВВС у
структурі неонатальних кардіохірургічних втручань із одно
часним зменшенням післяопераційної летальності.
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Влияние пренатальной диагностики на структуру неонатальных кардиохирургических вмешательств
В.А. Жовнир, О.М. Федевич, А.К. Куркевич
Государственное учреждение «Научнопрактический медицинский центр детской кардиологии и кардиохирургии
МЗ Украины», г. Киев
Цель: проанализировать тенденции изменения хирургической стратегии, применяющейся в ГУ «Научнопрактический медицинский центр детской
кардиологии и кардиохирургии МЗ Украины» у новорожденных при лечении сложных критических врожденных пороков сердца (ВПС).
Пациенты и методы. Проанализирована база данных пренатальной эхокардиографии критических ВПС, структура и результаты хирургических вме
шательств у новорожденных, прооперированных в Центре в 2009–2014 годах.
Результаты. Было прооперировано 935 новорожденных с критическими ВВС, у 269 (29%) из них диагноз поставлен пренатально. Наблюдается уве
личение абсолютного количества прооперированных пациентов в возрасте до 1 месяца — с 130 в 2009 г. до 163 в 2014 г. При этом существует чет
кая тенденция к увеличению доли пренатально выставленных диагнозов с 24% до 42%. Доля первичных радикальных хирургических коррекций кри
тических ВПС увеличилась с 69% в 2009 г. до 79% в 2014 г. Послеоперационная летальность в этой группе уменьшилась с 5,6% в 2009 г. до 3%
в 2014 г. У 105 (11%) пациентов радикальная коррекция была проведена в первые часы жизни с использованием аутологической пупочной крови
во время операции. Среднее количество собранной пуповинной крови составило 76±21 мл.
Выводы. Наблюдается увеличение доли первичных радикальных коррекций пороков среди хирургических вмешательств и уменьшение послеопе
рационной летальности среди новорожденных с критическими ВПС. Пренатальная диагностика позволяет оптимизировать предоперационный этап
и проводить радикальную коррекцию порока в первые часы жизни пациента с использованием аутологической пупочной крови.
Ключевые слова: пренатальная диагностика, неонатальная кардиохирургия, аутологическая пупочная кровь.
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The impact of prenatal diagnosis on the structure of neonatal cardiac surgery interventions
V.A. Zhovnir, O.M. Fedevich, A.K. Kurkevych
State Institution «Scientific and Practical Medical Center
for Pediatric Cardiology and Cardiac Surgery of the Ministry of Health of Ukraine», Kiev
Objective: To analyze the tendency of change of surgical strategies used in the SI «Scientific and Practical Medical Center for Pediatric Cardiology and Cardiac
Surgery of the Ministry of Health of Ukraine» in neonates during the treatment of the difficult critical congenital heart disease (CHD).
Patients and methods. The database of prenatal echocardiography of the critical CHD, structure and results of surgery in neonates operated at the Centre dur
ing the 2009–2014yy is analyzed.
Results. A total of 935 neonates with critical CHD were operated, in 269 (29%) of them diagnose was made prenatally. The increase in the absolute number
of patients operated in the age up to 1 month is observed — from 130 in 2009y. to 163 in 2014y. At the same time there is a clear tendency in the propor
tion of prenatally exposed diagnoses from 24% to 42%. The share of primary radical surgical correction of critical CHD increased from 69% in 2009 y. to 79%
in 2014y. Postoperative mortality in this group declined from 5.6% in 2009y. to 3% in 2014y. In 105 (11%) of patients radical correction was carried out in
the first hours of life using autologous umbilical cord blood during the surgery. The average number of collected cord blood was 76 ± 21 ml.
Conclusions. An increase in the proportion of primary radical correction of defects among surgical interventions and reduction of postoperative mortality
among infants with critical CHD is observed. Prenatal diagnosis allows us to optimize the preoperative stage and performs a radical correction of the defect
in the early hours of the patient's life using autologous umbilical cord blood.
Key words: prenatal diagnosis, neonatal cardiac surgery, autologous umbilical blood.
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БетаBгемолитический стрептококк группы А:
актуальная проблема современности
и перспективы ее решения
ГЗ «Запорожская медицинская академия последипломного образования МЗ Украины»
SOVREMENNAYA PEDIATRIYA. 2015.2(66):32%36; doi 10.15574/SP.2015.66.32

В статье представлен обзор литературы по результатам современных исследований о распространенности у детей
заболеваний, вызванных β#гемолитическим стрептококком группы А (Streptococcus pyogenes), их клинических
проявлениях, информативных методах диагностики, эффективных способах терапии и профилактики; перспективах
создания иммуногенных и безопасных вакцин против данного микроорганизма.
Ключевые слова: дети, бета#гемолитический стрептококк группы А, терапия, антибиотики, профилактика.
олонизация взрослых и детей βгемолитическим
К
стрептококком группы А (БГСА, Streptococcus
pyogenes) достаточно часто регистрируется в мире —
от 24,5% до 39,4% общей популяции, имеет сезонные
особенности и наиболее высока в зимний период, что
обуславливает актуальность проблемы контроля данного
возбудителя. Стрептококки группы А распространяются
капельным путем и проникают в организм человека через
слизистую оболочку верхних дыхательных путей, минда
лины, кожи, являясь ежегодной причиной около 500.000 ле
тальных исходов в мире [42].
Основным фактором колонизации БГСА является его
выраженная тропность к эпителию глотки со способно
стью в течение 48 часов формировать массивные биоплен
ки, защищающие бактерии от антибиотиков и играющие
ведущую роль в патогенезе инвазивных инфекций. Фак
торы вирулентности представлены пирогенными экзоток
синами, стрептокиназой и стрептолизинами [9].
В последнее время БГСА рассматривается в качестве
внутриклеточного микроорганизма [19]. Эти свойства он
приобретает при серьезных инвазивных инфекциях,
таких как некротический фасциит, чему способствует
выживание микроба в макрофагах, сопровождаемое изме
нением экспрессии генов, ответственных за метаболиче
ские и энергетические процессы.
Заболевания, вызываемые БГСА
Тонзиллофарингит. В среднем, Streptococcus pyogenes
является причиной от 20% до 37% острых тонзиллофа
рингитов у детей всех возрастов, при тонзиллитах у детей
младше 5 лет — 24%, у детей без симптомов тонзиллита
или фарингита — 12%, у детей младше 5 лет без симпто
мов тонзиллита или фарингита — 4% [24].
Симптомы стрептококкового фарингита развиваются
остро и представлены болью в горле, лихорадкой, ознобом,
недомоганием, головной болью, болью в животе (особенно у
маленьких детей), реже — тошнотой и рвотой. Иногда стреп
тококковый фарингит сопровождает скарлатину. У детей в
возрасте до трех лет экссудативный стрептококковый
фарингит является редкостью, а стрептококковая инфекция
чаще проявляется в виде риносинусита и лимфаденопатии
[37]. Диагностика осложняется тем, что заболевание,
вызванное другими инфекционными агентами, клинически
мало отличается от стрептококкового фарингита. Кашель,
насморк, конъюнктивит не являются типичными симптома
ми стрептококкового фарингита, и если они присутствуют,
то этиология фарингита, скорее всего, вирусная [37].

32

Серьезной проблемой является частая повторная
(рекуррентная) заболеваемость стрептококковыми тонзил
лофарингитами. Она напрямую связана с возможностью
БГСА персистировать в макроорганизме, реализующейся
благодаря способности формировать биопленки и прони
кать внутрь клеток (интернализация) [19]. Несомненную
роль в формировании рекуррентных тонзиллитов играют
генетическая предрасположенность ребенка к длительной
персистенции БГСА, обусловленная индивидуальными
особенностями иммунитета [43]. Если течение фарингита
становится рекуррентным, то увеличивается опасность
развития таких тяжелых осложнений, как острая ревмати
ческая лихорадка, инфекционнотоксический шок, паратон
зиллярный и заглоточный абсцессы, гломерулонефрит [1].
Инвазивная БГСА2инфекция. Понятие «инвазивная
бактериальная инфекция» определяется как наличие бак
терий в тех средах макроорганизма, которые в нормаль
ных условиях должны оставаться стерильными, — кровь,
спинномозговая жидкость, плевральная жидкость, пери
кардиальная жидкость, суставная жидкость. Одной из
наиболее частых причин инвазивных инфекций у детей
является Streptococcus pyogenes [20]. Сезонность инвазив
ных БГСАинфекций выражается в тенденции к увеличе
нию за последние 35 лет числа случаев заболеваний, осо
бенно в зимние и летние месяцы [22].
Инвазивными заболеваниями, этиологически связан
ными с БГСА, являются синдром токсического шока,
сепсис, некротизирующий фасциит, бактериемия, менин
гит, пневмония [36].
Настороженность врачей должен вызывать тот факт,
что наиболее часто инвазивная БГСАинфекция сопро
вождает эпидемию вирусных заболеваний. В Германии
у детей после перенесенной ветряной оспы были зареги
стрированы случаи инвазивной БГСАинфекции, кото
рые проявлялись в виде сепсиса (42,9%), синдрома токси
ческого шока (23,8%) и некротизирующего фасциита
(19,0%) [21].
Агентство по охране здоровья Великобритании сооб
щает об учащении инвазивных БГСАинфекций,
осложняющих течение сезонного гриппа [44]. В Испании
среднегодовая заболеваемость детей инвазивными БГСА
инфекциями составляет 3,1 эпизода на 100.000 населения
с наиболее частыми клиническими проявлениями в виде
целлюлита (41,3%), бактериемии (19,0%), синдрома ток
сического шока (12,6%) и пневмонии (7,7%) [15].
В период между 2000 и 2006 годами во Франции число
случаев БГСАбактериемий и БГСАменингитов увели
ISSN 19925913 Современная педиатрия 2(66)/2015
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чилось на 32%, а самый высокий уровень заболеваемости
был отмечен среди детей младше 5 лет (5,7 на 100.000
населения) в виде септического артрита, остеомиелита,
плеврита, некротического фасциита [16]. У новорожден
ных инвазивная БГСАинфекция характеризуется быстро
прогрессирующим целлюлитом и развитием сепсиса [28].
Редкой и тяжелой формой БГСАинфекции является
синдром токсического шока. Так как начальные симпто
мы и признаки этого состояния неспецифичны, то его
клиническая характеристика, лечение, заболеваемость
и смертность у детей неизвестны. У всех 100% пациентов
развивается полиорганная недостаточность, у 78,0% —
коагулопатия, у 70,7% — неврологические дисфункции,
у 68,3% — дыхательная недостаточность [10].
Другие заболевания, вызываемые БГСА
БГСАинфекция — наиболее частая причина острых
постстрептококковых гломерулонефритов у детей (в мире
ежегодно регистрируется 450.000 новых случаев, преиму
щественно в развивающихся странах). Наиболее опасный
возраст — 4–12 лет. Развитие симптомов заболевания
начинается через две недели после перенесенного тонзил
лофарингита, 3–6 недель — после стрептококкового пора
жения кожи [45].
У детей всех возрастов БГСА вызывает 20% тяжелых
воспалительных поражений кожи [30], 13,9% — острых
мастоидитов [4], 37,5% — острых гнойных и рекуррентных
риносинуситов [7], рекуррентных средних отитов [27]. Также
встречаются БГСАплевропневмонии с эмпиемой плевры
[39], двусторонний БГСАкератит [40], перикардит [5], пан
кардит [33], абсцесс мозга [17]. У новорожденных Streptococ#
cus pyogenes является причиной 18 % омфалитов [18].
Повышенный риск инфицирования Streptococcus pyo#
genes имеют пациенты с бронхиальной астмой, аллергиче
ским ринитом, что связано с их иммуногенетической пре
драсположенностью [41].
В настоящее время у детей выделяется такая своеоб
разная форма БГСАинфекции, как нервнопсихическое
расстройство, ассоциированное со Streptococcus pyogenes
(PANDAS), имеющее аутоиммунное происхождение
и проявляющееся обсессивнокомпульсивными расстрой
ствами и тиками, которые остро развиваются после любо
го заболевания, вызванного БГСА [11].
Диагностика
Этиологический диагноз стрептококкового фарингита
основывается на результатах культурального исследова
ния ротоглотки. Практические сложности, нередко возни
кающие при проведении микробиологического обследо
вания, обуславливают более широкое использование
диагностических экспресстестов по выявлению БГСА
антигенов. Такой подход является эффективной альтерна
тивой классическим методам установления этиологиче
ского фактора, а существующие в настоящее время данные
относительно более низкой чувствительности и спе
цифичности экспрессметодик не должны ограничивать
их клиническое применение [34].
Измерение сывороточных антител к антистрептолизи
нуO, хотя и информативно для ретроспективного выяв
ления стрептококковой инфекции при диагностике
острой ревматической лихорадки или постстрептококко
вого гломерулонефрита, но не помогает для раннего выяв
ления БГСАэтиологии фарингита, так как титры начина
ют расти с 7 по 14 день от начала инфекции и достигают
максимума в сроки от 3х до 4х недель [42].
Стратегическим руководством Комитета по инфек
ционным заболеваниям Американской академии педиат
рии [14], Американской кардиологической ассоциации
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[32] и Американского общества инфекционных болезней
[31] всем детям школьного возраста с жалобами на боль
в горле рекомендовано обязательное исследование инфи
цированности БГСА.
Лечение
Основой эффективной терапии заболеваний, вызван
ных БГСА, является правильно подобранный антибио
тик. При этом успешность лечения будет определяться не
только купированием патологической симптоматики, но
и, прежде всего, эрадикацией данного возбудителя.
В ином случае резко возрастает вероятность формирования
постстрептококковых осложнений — острого гломеруло
нефрита, острой ревматической лихорадки и других
состояний аутоиммунного генеза [23].
Своевременное эффективное лечение антибиотиками
значительно снижает риск последующего развития острой
ревматической лихорадки, гнойных осложнений стрепто
кокковой инфекции (острого среднего отита и паратон
зиллярного абсцесса), уменьшает продолжительность
симптомов заболеваний и способствует эрадикации возбу
дителя в течение 24 часов у более чем 80% пациентов [46].
В настоящее время БГСА чувствителен к большинству
антибактериальных средств [55]. Основываясь на досто
верных данных современных многоцентровых научных
исследований, в данный момент общепринято, что анти
биотиком выбора при лечении БГСАфарингита является
пероральный пенициллин V (феноксиметилпенициллин),
а первичная профилактика осложнений БГСАинфекции
должна включать своевременное выявление и лечение
антибиотиками БГСАфарингита [25]. Изза высокой чув
ствительности к беталактамным антибиотикам, при
БГСАинфекции в первую очередь должны назначаться
препараты данной группы, при этом приоритет отдается
амоксициллину или цефуроксиму аксетилу — высокоэф
фективными средствами как для лечения самого заболева
ния, так и для эрадикации пиогенного стрептококка [13].
Рекомендуемая курсовая продолжительность лечения
БГСАтонзиллофарингита большинством антибиотиков
составляет 10 дней, обеспечивая как излечение самого
заболевания, так и эрадикацию БГСА. Доказано, что
эффективным является использование на протяжении 5
дней цефуроксима аксетила или азитромицина [25].
Назначая антибиотики при тонзиллофарингитах,
необходимо учитывать эффективность воздействия на
данный микроорганизм и на «соседнюю» микрофлору
(копатогены), колонизирующую миндалины и способ
ную продуцировать βлактамазы, а также возможность
препарата создавать высокие терапевтические концентра
ции в тканях миндалин и на их поверхности [12]. Копато
генами, вырабатывающими βлактамазы, являются
H. influenzae, M. сatarrhalis, Staph. аureus, энтеробактерии,
обуславливая неудачи антибактериальной терапии за счет
снижения чувствительности БГСА к антибиотикам вслед
ствие их разрушения. Поэтому терапия БГСАинфекций
должна учитывать не только воздействие на БГСА, но и на
βлактамазопродуцирующую «соседнюю» микрофлору [8].
Таким образом, неудачи при антибактериальной тера
пии БГСАтонзиллофарингитов обусловлены следующи
ми факторами [8]:
• бактериальные взаимодействия — наличие микро
организмов, вырабатывающих беталактамазы,
защищающие БГСА от пенициллинов (корези
стентность), синергизм между БГСА и М. catarrha#
lis, отсутствие штаммов оральной бактериальной
флоры (например αстрептококков), способной
влиять на рост БГСА (за счет производства бакте
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риоцинов и/или конкуренции за питательные
вещества);
• недостаточное проникновение пенициллина вклет
ки миндалин и слизь, покрывающую их поверх
ность (учитывая внутриклеточное выживание
БГСА);
• растущая резистентность к ранее используемым
антибиотикам;
• нерациональная антибиотикотерапия (несоответ
ствующая доза, длительность терапии или выбор
препарата);
• повторное контактное заражение БГСА (например,
через предметы обиходы — зубная щетка, посуда);
• плохой комплаенс;
• длительное носительство БГСА без клинических
проявлений.
Важно учитывать, что, несмотря на высокую чувстви
тельность Streptococcus pyogenes к беталактамам, их рези
стентность к другим антибиотикам становится все более
распространенной и клинически значимой. Это касается
антибиотиков группы макролидов и тетрациклинов. Мак
ролиды не могут быть антибиотиками выбора для лече
ния БГСАинфекции и должны быть средствами резерва
для пациентов с нозологическими формами заболевания,
носителей Streptococcus pyogenes, у которых ранее отмеча
лись аллергические реакции немедленного типа на пени
циллины [26].
Профилактика БГСАинфекции
Первичная профилактика заболеваний, ассоциирован
ных с Streptococcus pyogenes, достигается за счет своевремен
ной диагностики и надлежащего лечения антибиотиками
острых БГСАинфекций. Для предотвращения возникнове
ния тяжелых и инвазивных форм БГСАинфекции внутри
детских коллективов и при тесных контактах с больными
инвазивными заболеваниями в настоящее время одним из
методов является химиопрофилактика антибиотиками,
в том числе пенициллинами пролонгированного действия [6].
Перспективным методом предотвращения БГСАин
фекции может быть вакцинация. Создание вакцины про
тив БГСА стало целью исследователей с начала прошлого
века, что было обусловлено тяжестью заболеваний
и осложнений, вызываемых данным микроорганизмом
[65]. В настоящее время принципиально важным услови
ем создания такой вакцины является соблюдение парите
та между высокой иммуногенностью в отношении основ

ных антигенов БГСА и отсутствием возможности стимуля
ции аутоиммунных реакций (например, острой ревматиче
ской лихорадки, ревматического кардита, гломерулонеф
рита и т.д.), за возникновение которых ответственен
Streptococcus pyogenes. Для этого тщательно исследуются
многочисленные белки данного микроорганизма, которые
могут стать основой эффективной и безопасной иммуно
профилактики. Например, стрептококковый Мбелок,
который является важным фактором вирулентности, рас
сматривается в качестве эффективного вакцинного анти
гена. Усложняет задачу то, что уже описаны и изучены
более 220 вариантов этого белка, из которых трудно
выбрать оптимальный, затрудняя разработку вакцин на
основе Мбелков. Предлагается даже изменить классифи
кацию стрептококков, сделав ее функциональной, то есть
основанной на уже известных 48 emmкластерах 220 вари
антов Мбелка. Это изменит представление об антиБГСА
иммунитете — от типаспецифического к emmкластерно
му, что поможет в разработке будущих вакцинных антиге
нов и формировании понятий о стрептококковой виру
лентности, эпидемиологическом надзоре [2].
Желание исследователей уменьшить контакт макро
организма с Мбелком БГСА для снижения вероятности
развития аутоиммунных процессов обусловило другой
принцип разработки вакциныкандидата, использующей
пептид StreptInCor, состоящий только из 55 аминокис
лотных остатков Сконцевой части Мбелка и включа
ющий в себя одновременно как Т, так и Взависимые
защитные эпитопы. Экспериментальный анализ проде
монстрировал отсутствие побочных или аутоиммунных
реакций даже после длительного периода вакцинации,
указывая, что пептид StreptInCor можно считать опти
мальной основой для новой иммуногенной и безопасной
вакцины против БГСА [3].
Большинство штаммов Streptococcus pyogenes, вызы
вающих фарингит, могут контролироваться исследуемы
ми в настоящий момент 26 или 30валентными вакцина
ми, содержащими emmкластеры Мбелка [29,35].
Таким образом, в глобальном масштабе стратегиче
ская цель борьбы с БГСАассоциированными заболева
ниями состоит в разработке эффективной и доступной
вакцины, с акцентом на предотвращение высокой смерт
ности в результате ревматических и инвазивных заболева
ний. Эксперты указывают, что имеющиеся препятствия
в разработке вакцины преодолимы, но потребуют больше
времени, чем предполагалось ранее [38].
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БетаBгемолітичний стрептокок групи A: актуальна проблема сьогодення і перспективи її вирішення
Л.С. Овчаренко, А.О. Вертегел, Т.Г. Андрієнко, Н.В. Жихарева, І.В. Самохін, О.В. Кряжев
ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України»
У статті наведено огляд літератури за результатами сучасних досліджень щодо поширеності у дітей захворювань, спричинених βгемолітичним
стрептококом групи А (Streptococcus pyogenes), їх клінічних проявів, інформативних методів діагностики, ефективних способів терапії та
профілактики; перспективи створення імуногенних і безпечних вакцин проти даного мікроорганізму.
Ключові слова: діти, бетагемолітичний стрептокок групи А, терапія, антибіотики, профілактика.
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A group A betaBhemolytic streptococcus: actual problems of the present and prospects of its solution
L.S. Ovcharenko, A.A. Vertegel, T.G. Andrienko, N.V. Zhikhareva, I.V. Samohin, A.V. Kryazhev
Zaporozhye Medical Academy of Postgraduate Education Ministry of Health of Ukraine
The article presents a literature review results of current research on the prevalence in children the diseases caused by group A βhemolytic streptococcus
(Streptococcus pyogenes), their clinical manifestations, informative method of diagnosis, effective treatment and prevention methods, the prospects for cre
ating a safe and immunogenic vaccine against this microorganism.
Tags: children, group A betahemolytic streptococcus, therapy, antibiotics, prophylaxis.
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Особливості розвитку ендотеліальної дисфункції
при пурпурі Шенлейна—Геноха у дітей
Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, Україна
SOVREMENNAYA PEDIATRIYA. 2015.2(66):37%39; doi 10.15574/SP.2015.66.37

Мета: оцінка особливостей розвитку ендотеліальної дисфункції (ЕД) при пурпурі Шенлейна—Геноха (ПШГ) у дітей.
Пацієнти і методи. Проведено клініко#лабораторне та інструментальне обстеження 123 дітей, хворих на ПШГ, віком
від 1 до 18 років, серед яких 64 дівчинки та 59 хлопчиків, що знаходились на лікуванні в онкогематологічному відділенні
Вінницької ОДКЛ. У контрольну групу увійшли 30 практично здорових дітей. Концентрацію IgG — ANCA (PR3), VEGF,
цитокінів визначали імуноферментним методом ELISA.
Результати. Показники лабораторних маркерів ураження ендотелію були достовірно вищими у дітей з ПШГ
порівняно з дітьми контрольної групи (р<0,05). У дітей віком від 4 до 7 років показник VEGF становив 346,63±14,56
пг/мл, ANCA — 0,45±0,06 AI, NO — 64,12±2,56 мкмоль/л. У хлопчиків показники ЦІК, VEGF, ANCA, NO були вищими
відносно результатів дівчаток та дітей контрольної групи та становили 15,45±3,04 Ru/ml, 308,45±15,03 пг/мл,
0,46±0,07 AI, 59,23±2,31 мкмоль/л відповідно. Найчастіше високі показники ANCA були у дітей, що перенесли гострі
інфекційні захворювання до початку ПШГ, — 17 (26,56±5,81) дітей.
Висновки. Найбільш схильні до розвитку ЕД при ПШГ дити віком 4–7 років. У хлопчиків спостерігаються вищі
показники лабораторної активності запального процесу та виразніша схильність до хронічних інфекцій. Відмічено,
що показник ANCA має прямий зв'язок з перенесеними гострими інфекційними захворюваннями та наявністю хронічних
вогнищ інфекції у дітей, хворих на ПШГ.
Ключові слова: ендотеліальна дисфункція, пурпура Шенлейна—Геноха, діти.

Вступ

Матеріал і методи дослідження

езультати сучасних досліджень дозволяють вва
Р
жати, що ендотеліальна дисфункція (ЕД) — один
з важливих факторів розвитку пурпури Шенлейна—Гено

Нами було проведено клініколабораторне та інстру
ментальне обстеження 123 дітей, хворих на ПШХ, віком
від 1 до 18 років, що лікувалися в онкогематологічному
відділенні Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні.
Під спостереженням знаходилось 64 дівчинки
(52,03±4,99% від загальної кількості обстежених хворих
на ПШГ) та 59 хлопчиків (47,96±5,04%). Для порівняння
обстежено 30 практично здорових дітей.
Верифікацію діагнозу ПШГ у дітей проводили згідно
з наказом МОЗ України №676 від 12.10.2006 року
«Клінічний протокол надання медичної допомоги хворим
із васкулітом Шенлейн—Геноха (геморрагічний васкуліт,
пурпура Шенлейна—Геноха)».
Імунологічні дослідження проводилось у медичній
лабораторії Synevo (свідоцтво про атестацію №ПУ—
0127/09 від 18.08.2009р.). Визначення IgG — ANCA (PR3)
проводилось імуноферментним методом ELISA (твердо
фазний ІФА) на аналізаторі EUROIMMUN Analyzer 1 за
допомогою тестсистеми EUROIMMUN (Німеччина).
Також твердофазним імуноферментним методом ELISA
за допомогою набору Human s VEGF R1/Fit1 проводили
кількісне визначення VEGF в зразках сироватки крові
дітей. Концентрацію цитокінів визначали імунофермент
ним методом ELISA за допомогою тестсистеми Immuno
tech (Франція). Усім дітям контрольної та основної груп
проводилось дослідження функціонального стану судин
ної стінки на апараті Toshiba SSА220А конвексним дат
чиком 2–5 МГц.
Статистичну обробку отриманих результатів проводи
ли за допомогою статистичних пакетів Excell for Windows
та Statistica 6.0. for Windows. Перевірка розподілу на від
повідність закону Гаусса виконувалася за допомогою кри
теріїв Шапіро—Вілка або χ2 Пірсона. Оцінку зв'язку між
рядами показників проводили за допомогою методів ран
гової кореляції Спірмана (r). Для побудови функціональ
ної залежності між числовими змінними використовува

ха (ПШГ). Активація клітин та пошкодження ендоте
ліального шару залежать від зміни рівня медіаторів і ком
понентів ендотеліоцитів, тому не в повній мірі може
виступати в якості показника дисфункції ендотелію.
Пошкодження ендотеліального шару відбувається у кіль
ка стадій: зміни в глікокаліксі ендотелію, підвищення
проникності клітин, пошкодження ендотелію, що визна
чається виявленням циркулюючих в кровоносному руслі
ендотеліоцитів [3]. Ендотелію відведена значна роль
у підтримці тонусу та стану судини, процесів, що сприя
ють проліферації клітин судинної стінки та покращенні
гомеостазу в системі мікроциркуляції [7]. Ендотеліальна
дисфункція може розглядатись не лише як маркер
ураження судинної стінки, але й має визначну роль
у розвитку клінічних проявів, перебігу захворювання та
виникненні ускладнень при захворюванні судин [1]. Дис
функція ендотелію визначається як неадекватне утворен
ня в ендотелії різних біологічно активних речовин при
тривалій дії різних ушкоджуючих факторів [2,5,6,9].
За швидкістю утворення в ендотелії різних факторів речо
вини ендотелію можна поділити на наступні групи: фак
тори, які постійно утворюються в ендотелії і виділяються
з клітин у базолатеральному напрямку або в кров (NO,
простациклін); фактори, які накопичуються в ендотелії
і виділяються з нього при стимуляції (фактор Віллебран
да, Рселектин, тканинний активатор плазміногену).
Останнє десятиріччя в літературі обговорюється значен
ня ЦІК, NO, цитокінів, VEGF, ANCA в патогенетичних
механізмах формування ПШГ, що потребують подальшо
го дослідження [8].
Мета дослідження: оцінити особливості розвитку
ендотеліальної дисфункції при пурпурі Шенлейна—Гено
ха у дітей.
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Таблиця 1
Характеристика показника ANCA залежно від етіологічного фактора

Таблиця 2
Кореляційні зв'язки між окремими маркерами імунозапальної активності у дітей з ПШГ

ли процедуру множинного регресивного аналізу з покро
ковим усуненням незначущих змінних з регресивної
моделі з подальшою оцінкою коефіцієнта множинної
кореляції (R — характеризує тісноту лінійного зв'язку
між залежною та всіма незалежними змінними) та коефі
цієнта детермінації (R2 — чисельно виражає частку варіа
ції залежної змінної, що пояснена за допомогою рівняння
регресії). Результати вважалися статистично значущими
при p<0,05 [4].

Результати дослідження та їх обговорення
У роботі ми звернули увагу на окремі лабораторні
обстеження, що свідчать на користь ЕД при різних запаль
них процесах. Визначили рівень ЦІК, VEGF, ANCA, NO.
Проведений аналіз окремих біохімічних та імунологічних
показників залежно від віку пацієнтів вказав, що показни
ки лабораторних маркерів ураження ендотелію були
вищими у дітей, хворих на ПШГ, порівняно з дітьми кон
трольної групи (р<0,05). Отримані результати продемон
стрували, що вміст ЦІК у кожній віковій групі був майже
вдвічі вищим відносно результатів контрольної групи.
У дітей віком від 8 до 12 років даний показник був най
вищим — 15,64±3,95 Ru/ml, а в групі від 1 до 3 років —
найнижчим — 12,27±2,84 Ru/ml. Аналіз результатів вмі
сту VEGF показав, що показник у віковій групі 4–7 років
був найвищим та становив 346,63±14,56 пг/мл, що в 13
разів перевищувало результати контрольної групи —
26,42±1,62 пг/мл. Найнижчий показник вмісту VEGF був
в групі 8–12 років та склав 239,97±15,46 пг/мл. Аналіз
вмісту ANCA виявив, що в усіх вікових групах дітей спо
стерігалось підвищення показника вдвічі, окрім дітей
13–18 років, де він відповідав групі контролю — 0,2±1,84 AI.
Найвище значення було в групі від 4 до 7 років —
0,45±0,06 AI. Показник вмісту NO в групі пацієнтів 4–7
років становив 64,12±2,56 мкмоль/л, що втричі перевищує
результати дітей контрольної групи — 22,32±1,86 мкмоль/л.
Аналіз окремих лабораторних показників (ЦІК, VEGF,
ANCA, NO) показав, що найбільша схильність до розвит
ку проявів ЕД при ПШГ властива віковому діапазону
4–7 років.
Також нами проведений аналіз окремих біохімічних та
імунологічних показників залежно від статі. У хлопчиків
показники вмісту ЦІК, VEGF, ANCA, NO були вищими
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відносно результатів дівчаток та дітей контрольної групи
та становили 15,45±3,04 Ru/ml, 308,45±15,03 пг/мл,
0,46±0,07 AI, 59,23±2,31 мкмоль/л, відповідно. Дані
результати можуть свідчити на користь вищої лаборатор
ної активності запального процесу, схильності хлопчиків
до хронічних інфекцій та, відповідно, більш швидкого
розвитку ЕД та виникнення клінічних проявів ПШГ.
Нами вивчений зв'язок анамнестичних даних зі зна
ченням показника ANCA. У 79 (64,23±7,42) пацієнтів спо
стерігалось підвищення вмісту ANCA у сироватці крові.
Найчастіше високі показники були у дітей, що перенесли
гострі інфекційні захворювання до початку ПШГ —
17 (26,56±5,81) випадків, рідше результат 0,4 і > спостері
гався у пацієнтів, які мали в анамнезі хронічні вогнища
інфекції — 7 (63,63±6,17) та гострі чи хронічні герпетичні
інфекції — 6 (22,22±5,57) (р<0,05). Вивчення анамнезу
хвороби показало, що 35 дітей мали прояви алергії. Серед
даної групи пацієнтів у 23 (65,71±6,13) результат вмісту
ANCA знаходився в межах референтних значень, лише
у 3 (8,57±4,28) дітей відмічалось підвищення показника
до 0,4 і > (р<0,05) (табл. 1).
Проведений аналіз кореляційних зв'язків між окремими
маркерами імунозапальної активності серед дітей, хворих
на ПШГ, встановив наявність прямого позитивного зв'язку
середньої сили між ШОЕ та СРП (rxy=+0,44, p<0,05). Також
ми відмітили односпрямований позитивний зв'язок
середньої сили між показником VEGF та вмістом СРП
(rxy=+0,37, p<0,05), ЦІК (rxy=+0,49, p<0,05) та ANCA
(rxy=+0,48, p<0,05). Зв'язок середньої сили виявлено між
вмістом NO та ANCA (rxy=+0,51, p<0,05) та VEGF
(r77xy=+0,42, p<0,05). Слабкий позитивний кореляцій
ний зв'язок спостерігався між ЦІК та СРП (rxy=+0,21,
p<0,05), між ANCA та СРП (rxy=+0,29, p<0,05), між NO та
СРП (rxy=+0,22, p<0,05) та між NO і ЦІК (rxy=+0,18,
p<0,05) (табл. 2).

Висновки
1. Проведений аналіз окремих лабораторних маркерів
ендотеліальної дисфункції у дітей, хворих на ПШГ, пока
зав найбільшу схильність до проявів патологічного проце
су у віковій групі 4–7 років, що підтверджено достовірно
вищими показниками вмісту NO (64,12±2,56 мкмоль/л),
ANCA (0,45±0,06 AI), VEGF (346,63±14,56 пг/мл).
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2. У хлопчиків достовірно вищими виявились
лабораторні маркери ендотеліальної дисфункції (ЦІК —
45±3,04 Ru/ml, VEGF — 308,45±15,03 пг/мл, ANCA —
0,46±0,07 AI, NO — 59,23±2,31 мкмоль/л), що під
тверджується клінічно вищими темпами розвитку клі
нічних проявів ПШГ.

3. Встановлені кореляційні зв'язки середньої сили
(rxy=+0,37–0,51, p<0,05) між окремими лабораторними
показниками ЕД (NO, ANCA, VEGF) та активністю
запального процесу (ШОЕ, СРП) підтверджують склад
ний патогенетичний механізм формування проявів ПШГ
у дітей.
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Особенности развития эндотелиальной дисфункции при пурпуре Шенлейн–Геноха у детей
В.М. Дудник, Т.Г. Король
Винницкий национальный медицинский университет им. М.И. Пирогова, Украина
Цель: оценка особенностей развития эндотелиальной дисфункции (ЭД) при пурпуре Шенлейна—Геноха (ПШГ) у детей.
Пациенты и методы. Было проведено клиниколабораторное и инструментальное обследование 123 детей, больных ПШГ, в возрасте от 1 до 18 лет,
среди которых 64 девочки и 59 мальчиков, которые находились на лечении в онкогематологическом отделении Винницкой ОДКБ. В контрольную
группу вошли 30 практически здоровых детей. Концентрацию IgG — ANCA (PR3), VEGF, цитокинов определяли иммуноферментным методом ELISA.
Результаты. Показатели лабораторных маркеров поражения эндотелия были достоверно выше у детей с ПШГ по сравнению с детьми контрольной
группы (р<0,05). В возрасте от 4 до 7 лет показатель VEGF составлял 346,63±14,56 пг/мл, ANCA — 0,45±0,06 AI, NO — 64,12±2,56 мкмоль/л. У маль
чиков показатели ЦИК, VEGF, ANCA, NO были выше относительно результатов девочек и детей контрольной группы и составили 15,45±3,04 Ru/ml,
308,45±15,03 пг/мл, 0,46±0,07 AI, 59,23±2,31 мкмоль/л соответственно. Чаще высокие показатели ANCA были у детей, перенесших острые инфек
ционные заболевания до начала ПШГ, — 17 (26,56±5,81) детей.
Выводы. Наиболее склонны к развитию ЭД при ПШГ дети 4–7 лет. У мальчиков наблюдаются высокие показатели лабораторной активности воспа
лительного процесса и более выраженная склонность к хроническим инфекциям. Отмечено, что показатель ANCA имеет прямую связь с перенесен
ными острыми инфекционными заболеваниями и наличием хронических очагов инфекции у детей, больных ПШГ.
Ключевые слова: эндотелиальная дисфункция, пурпура Шенлейна—Геноха, дети.
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The features of development of endothelial dysfunction at HenochBSchonlein purpura in children
V.M. Dudnik, T.G. Korol'
M.I. Pirogov Vinnitsa National Medical University, Ukraine
Objective: To estimate the features of endothelial dysfunction (ED) at HenochSchonlein purpura (HSP) in children.
Patients and methods. A total of 123 children (64 girls and 59 boys) with HSP in the age from 1 to 18 years, who were treated at the Department of Oncology
and Hematology of Vinnitsa CSCH were under clinical and laboratory and instrumental examinations. The control group consisted of 30 healthy children. The
concentration of IgG — ANCA (PR3), VEGF and cytokines were measured by ELISA test.
Results. Indicators of laboratory markers of endothelial lesions were significantly higher in children with HSP in comparison with the control group (p <0.05).
At the age from 4 to 7 years VEGF index was 346,63 ± 14,56 pg / ml, ANCA — 0,45 ± 0,06 AI, NO  64,12 ± 2,56 mmol / l. In boys indicators CEC, VEGF,
ANCA, NO were higher in comparison with the results of girls and children in the control group and reached 15,45 ± 3,04 Ru/ml, 308,45 ± 15,03 pg / ml,
0,46 ± 0,07 AI, 59,23 ± 2,31 mol / l, respectively. Increasingly high levels of ANCA were in children who underwent acute infectious diseases before
the HSP — 17 (26,56 ± 5,81) children.
Conclusions. Most prone to ED development at HSP are children of 4–7 years. The boys have high rates of laboratory inflammatory activity and a more pro
nounced tendency to chronic infection. It is noted that the rate of ANCA has a direct connection with the transferred acute infectious diseases and the pres
ence of the chronic nidus of infection in children with HSP.
Key words: endothelial dysfunction, SchonleinHenoch purpura, children.

Сведения об авторах:
Дудник Вероника Михайловна — д.мед.н., проф., зав. каф. педиатрии №2 Винницкого национального медицинского
университета им. М.И. Пирогова. Адрес: г. Винница, ул. Хмельницкое шоссе, 108; тел. (0432) 570360.
Король Т.Г. — каф. педиатрии №2 Винницкого национального медицинского университета
им. М.И. Пирогова. Адрес: г. Винница, ул. Пирогова, 56; тел. (0432) 570360.
Статья поступила в редакцию 19.12.2014 г.

ISSN 19925913 Современная педиатрия 2(66)/2015

39

Читайте нас на сайте: http://med expert.com.ua
ЗАБОЛЕВАНИЯ ВЕРХНИХ И НИЖНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ
УДК 616.211.232616.7608

Д.Н. Кокоркин

Ирригационная терапия у детей и подростков
с вазомоторными ринитами
Запорожская академия последипломного образования, Украина
SOVREMENNAYA PEDIATRIYA. 2015.2(66):40%42

Цель: изучить эффективность ирригационной терапии в лечении детей и подростков, страдающих вазомоторными
ринитами.
Пациенты и методы. Под наблюдением в до# и послеоперационном периоде находились 58 детей. Всем пациентам за
семь дней до операции проводили носовой душ солевыми и физиологическими растворами, причем носовое дыхание
улучшилось у 80% больных. Послеоперационное ведение больных со второго дня включало элементы ирригационной
терапии с использованием изотонических солевых спреев (Аква Марис), назальных стероидов и плацебо (физиологи#
ческий раствор).
Результаты. Более половины (64%) детей на догоспитальном этапе бесконтрольно использовали деконгестанты,
которые не приносили заметного облегчения носового дыхания, 28% использовали топические назальные стероиды,
а 17% детей пользовались назальными секретомуколитиками. Сезонность жалоб отмечали 48% больных.
Диагноз «Хронический риносинусит» был подтвержден в трети случаев. Через 12–14 дней после операции 89% паци#
ентов отмечали носовое дыхание как «устойчиво хорошее», 11% — как «неустойчивое или умеренно затрудненное».
Через 3–6 месяцев повторно осмотрены 42 (72%) больных, из которых только 12 пациентов отмечали сезонный
характер жалоб.
Выводы. Изотонический спрей «Аква Марис» в сочетании с орошением оперированных пазух носа растворами анти#
септиков позволяет восстанавливать носовое дыхание и устранять сухость слизистой оболочки носа достоверно
быстрее, чем плацебо, и так же эффективно, как назальные стероиды.
Ключевые слова: дети, вазомоторный ринит, операция, ирригационная терапия, Аква Марис.

Введение
иологическая значимость слизистых оболочек
респираторного тракта для растущего детского
организма огромна. Слизистая оболочка верхних дыха
тельных путей представляет собой первый барьер по
защите организма против воздействия разнообразных
патогенных факторов внешней среды. Наиболее значи
мым фактором защиты является мукозальная резистент
ность (С.П. Кривопустов, 2007). Это понятие включает
комплекс специфических факторов местного иммунитета,
к которым относят ингибиторы микробной адгезии, био
цидные и биостатические продукты секретов, нормаль
ную микрофлору и, самое главное, непрерывную работу
мерцательного эпителия (В.П. Быкова, 1993.; С.В. Рязан
цев и соавт., 2000). Важной составляющей нормальной
работы мерцательного эпителия является тонус ресничек,
частота их биения, гидрофильность слизистой оболочки.
Последнее обстоятельство обеспечивается непрерывным
орошением реснитчатого эпителия слизистым секретом,
который позволяет аккумулировать патогены на поверх
ности слизистой оболочки и поддерживать тем самым
мукоцилиарный транспорт. Даже минимальная травма
слизистой оболочки приводит к замедлению мукоцилиар
ного транспорта. Хирургическая травма приводит
к появлению на поверхности слизистой оболочки нитей
фибрина, которые со временем образуют пленки, обога
щенные форменными элементами крови. Присоединение
микрофлоры приводит к быстрой колонизации возбуди
телей в субэпителиальном слое и способствует появле
нию мелких стромальных кист. Последнее обстоятельство
указывает на торпидное заживление раны, что в конечном
итоге может привести к хронизации воспалительного
процесса (С.В. Рязанцев и соавт., 2000).
Метод ирригации, или орошения слизистой оболочки,
полости носа и носоглотки известен еще со времен ведиче
ской медицины. Ежедневная процедура орошения полости
носа соленой водой или отварами трав устраняла «носовое
зловоние», излечивала головную боль и храп. Метод ирри
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гационной терапии востребован и сегодня. Появление
лечебных препаратов на основе солевых — изо или гипер
тонических — растворов позволило разнообразить спосо
бы лечения назальной патологии у детей и ввести термин
«ирригационноосмотическая терапия». Известно, что
ирригация изотоническим солевым раствором улучшает
мукоцилиарный клиренс у пациентов с аллергическим
ринитом и острым синуситом (M. Bresciani и соавт., 2001).
Сегодня отмечается тенденция к широкому использова
нию спреев на основе морской воды как самостоятельного
средства в лечении и профилактике аллергического рини
та и бронхиальной астмы у детей. Методы ирригации рас
сматриваются как весомая составляющая т.н. элимина
ционной терапии (А.А. Баранов и соавт., 2002).
В последнее время спреи на основе морской воды
стали чаще использоваться как метод сезонной профилак
тики при острых ринитах и респираторных инфекциях
у детей раннего возраста (С.П. Кривопустов, 2007).
По мнению М.Р. Богомильского (2009), ежедневное оро
шение полости носа и носоглотки солевыми растворами
позволяет снижать кратность приема и дозу деконгестан
тов, антигистаминных препаратов и топических назаль
них стероидов. Солевые растворы также способны умень
шить побочное действие кортикостероидов на слизистую
оболочку носа и носоглотки.
Цель исследования: изучить эффективность иррига
ционной терапии в лечении детей и подростков, стра
дающих вазомоторными ринитами.

Материал и методы исследования
В работе представлены сведения о предоперационном
наблюдении и послеоперационном сопровождении 58
детей и подростков с вазомоторными ринитами. Изучали
эффективность различных схем послеоперационного
ведения больных, которое включало элементы иррига
ционной терапии с использованием изотонических соле
вых спреев (Аква Марис) назальных стероидов и плацебо
(физиологический раствор).
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Результаты исследований и их обсуждение
По мнению ряда авторов, вазомоторный ринит являет
ся достоверным маркером вегетативного дисбаланса
и может трактоваться как симптомокомплекс более широ
кого понятия — нейроциркуляторной дистонии. Дисба
ланс вегетативной нервной системы поддерживается ней
роэндокринными и иммунологическими факторами, что
позволяет весьма условно делить вазомоторный ринит на
«аллергический» и «нейровегетативный». Мы изучали
обе формы ринита и пришли к выводу, что нередко под
маской «вазомоторного ринита» скрывается латентно
протекающий хронический риносинусит, чаще всего
обусловленный аномалиями структур носового клапана.
В клинику обратились 58 детей и подростков с сим
птомами вазомоторного ринита. Более половины (64%)
детей на догоспитальном этапе бесконтрольно использо
вали деконгестанты, которые не приносили заметного
облегчения носового дыхания, 28% использовали топиче
ские назальные стероиды, а 17% детей пользовались
назальными секретомуколитиками. Сезонность появле
ния жалоб отмечали 48% больных.
При риноскопии наиболее часто отмечали девиацию
перегородки носа (56%), истинную гиперплазию нижних
носовых раковин (32%), буллезную деформацию переднего
конца средней носовой раковины (12%). Перед операцией
всем пациентам выполнена компьютерная томография
носа и околоносовых пазух. Диагноз «Хронический рино
синусит» подтвержден в трети случаев: кистозный моноси
нусит в сочетании с искривлением перегородки носа (21%),
полипознокистозный гемисинусит (7%) и полипозноги
перпластический полисинусит (2%) случаев.
Всем пациентам за семь дней до операции проводили
носовой душ солевыми и физиологическими растворами.
Носовое дыхание улучшилось у 80% больных, при этом
35% из них отмечали носовое дыхание как «устойчиво
хорошее», а пять пациентов отказались от дальнейшего
лечения, мотивируя свой отказ «полным излечением».
Хирургическое лечение проводилось под общей ане
стезией на фоне управляемой гипотонии. На этапе рино
пластики использовали вариант экономной резекции
перегородки носа с реимплантацией отмоделированного
фрагмента четырехугольного хряща. При выраженной
гиперплазии нижних носовых раковин использовали

методику ультразвуковой дезинтеграции или экономную
резекцию задних концов нижних носовых раковин при их
сосочковой гиперплазии. Ревизию и санацию поражен
ных пазух проводили эндоназальным доступом с форми
рованием широкого сообщения между оперированной
пазухой и полостью решетчатого лабиринта. Операцию
заканчивали щадящей тампонадой полости носа. После
удаления тампонов, со второго дня после операции,
использовали назальный солевой спрей (АкваМарис),
спрей с флутиказоном или плацебо. Начиная с четвертого
дня после операции, проводили орошение оперированных
пазух с использованием раствора бетадина в разведении
1:50.
Выписка
из
стационара
осуществлялась
на 5–8 сутки от момента операции. Эффективность лече
ния оценивали через 12–14 дней после операции: 89%
оперированных пациентов отмечали носовое дыхание как
«устойчиво хорошее», а 11% больных — как «неустойчи
вое или умеренно затрудненное». Через 3–6 месяцев пов
торно осмотрены 42 (72%) больных, из которых только
12 пациентов отмечали сезонный характер жалоб, хотя
в период межсезонья носовое дыхание было достаточным
и устойчивым.

Выводы
Использование изотонического спрея на основе морской
воды «Аква Марис» у детей и подростков с «вазомоторными
ринитами» показало достоверно лучший результат лечения,
чем плацебо, а по эффективности использования оказалось
сопоставимым с назальными топическими стероидами.
В ходе амбулаторного лечении детей ирригационная
терапия полости носа и носоглотки солевыми растворами
«Аква Марис» позволила достичь спонтанного излечения
больных в 9% случаев. После проведения септопластики
с ультразвуковой дезинтеграцией носовых раковин исполь
зование назального спрея «Аква Марис» позволяет досто
верно восстанавливать носовое дыхание и эффективнее
бороться с симптомами сухости слизистой оболочки, чем
при использовании плацебо. Использование изотоническо
го спрея «Аква Марис» в сочетании с орошением опериро
ванных пазух носа растворами антисептиков позволяет
восстанавливать носовое дыхание и устранять сухость сли
зистой оболочки носа достоверно быстрее, чем плацебо,
и так же эффективно, как назальные стероиды.
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Іригаційна терапія у дітей та підлітків з вазомоторними ринитами
Д.Н. Кокоркін
Запорізька академія післядипломної освіти, Україна
Мета: вивчити ефективність іригаційної терапії у лікуванні дітей та підлітків, що страждають на вазомоторні риніти.
Пацієнти і методи. Під спостереженням у до і післяопераційному періоді знаходились 58 дітей. Усім пацієнтам за сім днів до операції проводили
носовий душ сольовими і фізіологічними розчинами, причому носове дихання покращилось у 80% хворих. Післяопераційне ведення хворих
з другого дня включало елементи іригаційної терапії із застосуванням ізотонічних сольових спреїв (Аква Марис) назальних стероїдів та плацебо
(фізіологічний розчин).
Результати. Понад половина (64%) дітей на догоспітальному етапі неконтрольовано застосовували деконгестанти, які не давали помітного
полегшення носового дихання, 28% використовували топічні назальні стероїди, а 17% дітей користувалися назальними секретомуколітиками.
Сезонность скарг відмічали 48% хворих. Діагноз «Хронічний риносинусит» було підтверджено у третині випадків. Через 12–14 днів після операції
89% пацієнтів відмічали носове дихання як «стабільно хороше», 11% — як «нестабільне або помірно утруднене». Через 3–6 місяців вдруге оглянуто
42 (72%) хворих, з яких тільки 12 пацієнтів відмічали сезонний характер скарг.
Висновки. Ізотонічний спрей «Аква Марис» у поєднанні зі зрошенням оперованих пазух носа розчинами антисептиків дозволяє відновлювати носове
дихання та усувати сухість слизової оболонки носа достовірно швидше, ніж плацебо, и так само ефективно, як назальні стероїди.
Ключові слова: діти, вазомоторний риніт, операція, іригаційна терапія, Аква Марис.
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Irrigation therapy in children and adolescents with vasomotor rhinitis
D.N. Kokorkin
Zaporizhzhya Academy of Postgraduate Education, Ukraine
Objective: To study the effectiveness of irrigation therapy in the treatment of children and adolescents with vasomotor rhinitis.
Patients and methods. A total of 58 children were under observation during the pre and postoperative period. Nasal douche by saline and normal saline have
been done for all patients a week before the operation, moreover nasal breathing was improved in 80% of patients. Postoperative management of patients
from the second day included elements of irrigation therapy with isotonic saline sprays (Aqua Maris), nasal steroids and placebo (saline).
Results. More than half (64%) of children during the prehospital period uncontrollably used decongestants, which did not bring significant relief of nasal
breathing, 28% used topical nasal steroids, and 17% of children used the nasal secretolytics. Seasonality complaints were noted in 48% of patients.
The diagnosis of «chronic rhinosinusitis» has been confirmed in a third of cases. The 89% of patients marked nasal breathing as «stable good» and 11% —
as «moderately unstable or difficulty» at 12–14 day after operation. After 3–6 months had been reexamined 42 patients (72%) and only 12 patients from all
marked seasonal nature of complaints.
Conclusions. Isotonic spray «Aqua Maris» in combination with irrigation by antiseptic solution of operated sinuses allowed restoring nasal breathing and elim
inating dryness of the nasal mucosa significantly faster than placebo and as effective as nasal steroids.
Kay words: children, vasomotor rhinitis, operation, irrigation therapy, Aqua Maris.
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Экспериментальные и клиникоBлабораторные
исследования механизмов антиинфекционного
действия препарата «Септолете Плюс»*
ГУ «Институт отоларингологии им. проф. А.И. Коломийченко НАМН Украины», г.Киев
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настоящее время в связи с повышением уровня
В
инфекционных заболеваний, особенно верхних
дыхательных путей, наблюдается увеличение числа
исследований, направленных на изучение антиинфек
ционных свойств фармпрепаратов, которые применяются
как противовоспалительные средства [5]. Одним
из эффективных препаратов с антибактериальным харак
тером действия, который широко используется в отори
ноларингологии, является препарат местного применения
«Септолете Плюс», состоящий из цетилпиридиния хло
рида (антибактериальный и фунгицидный компонент)
и анестетика. Ранее было показано, что «Септолете плюс»
не обладает депрессивным действием на состояние
местного иммунитета и в определенных концентрациях
оказывает умеренное иммуностимулирующее влияние
[6]. Вместе с тем механизмы антиинфекционного (анти
бактериального и антивирусного) воздействия препарата
исследованы недостаточно, поэтому целью настоящей
работы было изучение влияния препарата «Септолете
плюс» на механизмы антиинфекционного иммунитета
в условиях in vitro и ex vivo. Ex vivo определялось влияние
препарата на уровни лактоферрина и цитокинов ротогло
точного секрета у больных острым фарингитом, получав
ших его в периоде обострения. In vitro исследовалась
активность естественных клетоккиллеров крови, прямое
действие препарата на вирус гриппа А1 и везикулярного
стоматита, а также на продукцию ранних (α) и иммунных
(γ) интерферонов клетками нёбных миндалин и перифе
рической крови у больных хроническим тонзиллитом.
Материал и методы исследований
Исследования ex vivo
Клиниколабораторные исследования были проведе
ны в группе из 100 пациентов, в лечении которых исполь
зовался препарат «Септолете Плюс» (пастилки для расса
сывания производства фирмы KRKA d.d. Словения).
Применялся препарат до 6 пастилок в день в виде моно
терапии, рекомендованная продолжительность курса
терапии составляла 5 дней. Через 2 дня после окончания
лечения выполнялись иммунологические, микробиоло
гические исследования ротоглоточного секрета.
Микробиологические исследования
Исследуемый материал — мазки, взятые стерильными
ватными тампонами из полости зева, засевались на основ
ную питательную среду — 5% кровяной агар, а также на
дополнительные питательные среды: желточносолевой
агар, Эндо агар, Энтерококкагар и агар Сабуро (среды
производства ДП «Експериментальний завод медпрепара

тів ІБОНХ НАЛУ»). Посевы помещались в термостат при
t 37°С для дальнейшего культивирования, среды с бакте
риальными посевами просматривались после 18–24часо
вой инкубации, среда Сабуро — после 48–72часовой
инкубации.
Оценка количественного роста микроорганизмов
выражалась в степени роста культуры микроорганизмов
с I по IV. III (<5x10 колониеобразующих единиц — КОЕ
на тампон) и IV (>1x10 КОЕ на тампон) степени роста
расценивались как свидетельствующие об этиологиче
ской роли микроорганизма в формировании воспалитель
ного процесса; I (<1x101 КОЕ на тампон) и II (<2,5x101
КОЕ на тампон) степени — о его носительстве.
Микроорганизмы идентифицировались по биохими
ческим свойствам до уровня рода или вида по междуна
родному определителю бактерий Берджи (1997) [16].
Иммунологические исследования
Эти исследования выполнены в соответствии с новы
ми концепциями о роли показателей местного иммуните
та в секретах организма, в частности иммуноглобулинов
и цитокинов, в оценке системы иммунитета в целом [9, 12].
Исследованию подвергался ротоглоточный секрет
(PC), полученный без стимуляции, натощак, в одно и то
же время (8.00 утра) суток. В жидкой фазе секрета,
отделившийся после центрифугирования РС при 150 g
10 минут и охлаждения до 8°С, определялись:
— уровень лактоферрина иммуноферментным мето
дом («ВекторБест», РФ);
— концентрация интерлейкина 1β иммунофермент
ным методом (ООО «Протеиновый контур», СПб, РФ);
— уровень раннего (α) интерферона («Цитокин», РФ)
иммуноферментным методом.
Исследования in vitro
Изучение противовирусной активности препарата
в опытах in vitro
Определялась противовирусная активность препарата
в отношении вируса гриппа типа А1 (Н1N1). Вирус был
доставлен из Института микробиологии и вирусологии
им. Д.К. Заболотного НАНУ, (г. Киев).
В опытах использовалась клеточная линия МДСК
(эпителий почки высокопородистых собак), полученная
из клеточного банка Института экспериментальной пато
логии, онкологии и радиологии им. Р.Е. Кавецкого НАН
Украины и рекомендованная группой экспертов ВОЗ для
проведения исследований по гриппу [15]. Перед экспери
ментом вирус гриппа прошел 3 пассажа на куриных
эмбрионах, а затем был адаптирован к культуре клеток

* Опубликовано: Журнал вушних, носових і горлових хвороб. — 2010. — №6.
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МДСК. Вирус вызывал цитопатическое действие на куль
туру клеток МДСК, и его инфекционный титр был равен
103 ТЦД50/0,1 мл (расчет проводился с использованием
метода Кербера). Клетки культивировались на среде
RPMI1640 (Sigma) с добавлением 10% эмбриональной
телячьей сыворотки (Ny Clone, США), 40 мг/л гентами
цина в атмосфере с 5% содержанием СО2.
Для эксперимента клетки выращивались в 96луноч
ных культуральных планшетах (Corning, США). В каж
дую лунку вносилось 50 000 клеток в 200 мкл питательной
среды и культивировались 24–48 ч при 37°С в атмосфере
с 5% СО2 до формирования монослоя. Таблетка исследуе
мого препарата измельчалась в ступке, растворялась в 5 мл
физиологического раствора, который после этого филь
тровался, а далее готовились различные разведения.
Предварительно изучалась цитотоксичность препара
та по влиянию на монослой клеток МДСК.
Цитотоксическое действие препарата оценивалось
путем определения состояния клеточного монослоя после
однократного внесения различных концентраций препа
рата на протяжении 96 ч.
Также исследовалась вирусингибирующая активность
препарата в отношении вируса везикулярного стоматита,
штамм Индиана (ВВС) на перевиваемой культуре клеток
Нер2 и культуре первичных тестикул поросенка (ПТП).
Препарат в разведении 1:20 и 1:40 добавлялся к моно
слою клеток на 2 и 24 ч, а затем вносился вирус в различ
ных концентрациях — от 101 до 105. Параллельно такие
же разведения вируса добавлялись к клеткам, не содержа
щим исследуемый препарат (контроль вируса). Клетки
выдерживались 24–48 ч при t 37°С в атмосфере с СО2,
а затем микроскопировались.
Изучение интерфероногенных
свойств препарата in vitro
Определялась интерферонообразующая способность
клеток миндалин в лаборатории иммунологии и патофи
зиологии с применением методов иммуноферментного
анализа и идентификации интерферонов α и γ.
Исследования in vitro проведены на клетках нёбных
миндалин и периферической крови у 12 больных хрони

ческим тонзиллитом в возрасте от 7 до 19 лет, у которых
по показаниям была произведена тонзиллэктомия.
Получение клеточного материала из ткани миндалин
и крови осуществлено в соответствии с рекомендациями
О.Ф. Мельникова (1981) [8].
Культивирование клеток происходило в питательной
среде RPMI1640 с добавками (Lглютамин, 5% эмбрио
нальная телячья сыворотка, гентамицин — 40 мкг/мл)
в течение 24 ч для определения интерферонопродукции
с различными концентрациями изучаемого препарата.
Контролем служили образцы культивируемых клеток
крови и миндалин без данного препарата, в которых опре
делялся исходный уровень активности и через 24 ч куль
тивирования. В надосадочной жидкости после суточного
культивирования клеток исследовалось содержание α и
γ интерферонов иммуноферментным методом с помощью
набора реактивов ООО «Протеиновый контур» (Спб,
РФ) и иммуноферментного анализатора StatFax2100
(США). Кроме того, для проверки предположения о воз
можной потенцирующей интерферонообразование спо
собности «Септолете Плюс» в отдельные пробы с указан
ными концентрациями препарата добавлялся индуктор
интерфероногенеза — ридостин по 0,1 мл. Все пробы
выполнялись в дубликатах.
Определение влияния препарата «Септолете
Плюс» на цитолитическую активность клеток нёб2
ных миндалин in vitro
Клетки нёбных миндалин в питательной среде мы сме
шивали с эритроцитами цыплят в соотношении 5:1, в опыт
ные образцы добавляли различные разведения препарата.
После 18часового культивирования в опытных и кон
трольных образцах определялась цитолитическая актив
ность клеток в отношении эритроцитов цыплят спектрофо
тометрическим методом (анализатор Statfax 2100, США),
описанным О.Ф. Мельниковым, Т.А. Заяц (1999) [11].
Определение влияния различных концентраций
препарата на пролиферацию клеток в культуре
Изучалось влияние препарата «Септолете Плюс» на
пролиферацию клеточного монослоя.
Таблица 1

Микробиологическая характеристика у больных хроническим фарингитом
в стадии обострения до и после лечения «Септолете Плюс»
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Таблица 2
Степень подавления репродукции вируса гриппа А1 в присутствии препарата

Готовилась суспензия перевиваемых эпителиальных
клеток ПТП (первичные тестикулы поросенка) на пита
тельной среде в посевной концентрации 10 кл/мл. По
0,1 мл суспензии клеток вносилось в лунки культурального
планшета, культивировались клетки 24–48 ч при 37°С
в атмосфере с 5% содержанием СО2 до полного формирова
ния клеточного монослоя, качество которого контролиро
валось под инвертированным микроскопом. Затем удаля
лась питательная среда и добавлялась среда, содержащая
«Септолете Плюс» в разных разведениях — от 1:10 до 1:160
(кроме контрольных лунок, в которые вносилась питатель
ная среда без препарата). На каждое разведение препарата
использовалось по 4 лунки с клеточным монослоем.
Планшеты помещались на 24 ч в термостат (37°С; 5%
СО2), а затем удалялась среда, а клетки окрашивались 0,2 %
раствором кристаллического фиолетового (20 мин), осто
рожно отмывались в проточной воде, высушивались
12–18 ч при комнатной температуре. Определялась опти
ческая плотность образцов в лунках на спектрофотометре
при длине волны 560 нм.
Статистическая обработка полученных данных про
ведена с применением непараметрического критерия «U»
в соответствии с рекомендациями Е.В. Гублер (1978) [1].
Результаты
Данные микробиологических исследований (табл. 1)
при изучении влияния препарата ex vivo показали, что
практически в 100% случаев количество микроорга
низмов до лечения составляло от <x10x до >lx10z
КОЕ/тампон, что соответствовало III–IV степеням роста.
Наиболее часто выделялись микроорганизмы семейства
Streptococcaceae (156 штаммов), кокки рода Neisseria
(72 шт.) и микроорганизмы семейства Micrococcaceae (50 шт.).
После завершения лечения этиологически значимые
виды микроорганизмов высевались в количестве от
<1x10 КОЕ/тампон до <2,5x101 КОЕ/тампон, что соот
ветствовало I и II степеням роста, и их количество можно
оценивать как носительство. В 16% случаев микроорга
низмы, выделенные до лечения, элиминировались со сли
зистой оболочки полностью.
Количество стрептококков уменьшилось на 67%,
в остальных наблюдениях показатель КОЕ снизился от
1x101 до 2,5x101, количество штаммов E. faecalis уменьши
лось на 48%, а количество штаммов E. faecium увеличи
лось практически на 50%, что свидетельствует о нормали
зации микробиоценоза слизистой оболочки. Этот факт
подтверждается также и тем, что количество Neisseria spp.
нe уменьшилось, а практически осталось на том же уров
не с незначительной тенденцией к увеличению числа их
штаммов. Показатель КОЕ золотистого стафилококка
снизился до I и II степеней роста, а количество его штам
мов уменьшилось на 24%.
После лечения количество штаммов ентеробактерий
уменьшилось на 31%, а показатель КОЕ снизился до уров
ня носительства. Грибы рода Candida элиминировались со
ISSN 19925913 Современная педиатрия 2(66)/2015

слизистой оболочки в 60% случаев независимо от видовой
принадлежности, а в остальных 40% их количество умень
шилось до допустимого значения.
При иммунологическом исследовании ротоглоточно
го секрета было выявлено, что прием препарата не влиял
существенным образом на уровень в РС лактоферрина
(2,5 мкг/мл — до лечения и 2,7 — после его окончания), но
достоверно приводил к увеличению концентрации интер
лейкина 1β и αинтерферона (рис.).
Исследования антивирусного действия препарата
«Септолете Плюс» в отношении заражения клеток виру
сом гриппа А (H1N1) показали, что прямого антивирусно
го воздействия не было обнаружено.
Следующая серия опытов отличалась тем, что после
контакта препарата с клетками выполнялось титрование
вируса с использованием не 10кратных его разведений,
а 2кратных, чтобы уменьшить множественность зараже
ния (исходная концентрация вируса — 10 ТЦД 50/0,1 мл).
Полученные данные представлены в табл. 2. Как следует
из таблицы, при низкой множественности заражения кле
ток вирусом обращалось внимание на наличие подавле
ния репродукции вируса гриппа.
Таким образом, изменяя условия опыта, удалось
выявить незначительную антивирусную активность
исследуемого препарата в отношении вируса гриппа типа
А (H1N1) при низкой множественности вирусных частиц.
Полученные в отношении ВВС данные свидетельству
ют о том, что снижения инфекционного титра вируса

Рис. Содержание цитокинов в РС у больных хроническим
фарингитом в стадии обострения после проведенной моноте
рапии с применением «Септолете Плюс»
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Продукция αBинтерферона клетками нёбных миндалин
и крови in vitro под действием «Септолете Плюс»

Таблица 3

Таблица 4
Цитолитическая активность клеток нёбных миндалин и крови у больных хроническим тонзиллитом
при культивировании с различными концентрациями препарата «Септолете Плюс»

в присутствии препарата в разведениях 1:20 и 1:40 не
наблюдалось, то есть не отмечено антивирусной активно
сти «Септолете Плюс» в системе — вирус везикулярного
стоматита — культура клеток Нер2 и ПТП в опытах in vitro.
Изучение влияния препарата «Септолете Плюс» на
усиление резистентности клеток эпителия показало, что
контакт препарата с клетками в монослое увеличивал
плотность последнего на 25%. Это может способствовать
усилению устойчивости клеток к воздействию различных
патогенных агентов, в т.ч. и вирусов.
Исследования, проведенные по изучению интерферо
ногенных свойств препарата, показали, что он самостоя
тельно стимулировал продукцию αинтерферона как
клетками нёбных миндалин, так и клетками крови боль
ных хроническим тонзиллитом, и обладал потенцирую
щим действием при добавлении ридостина (табл. 3). На
продукцию позднего иммунного интерферона (γ), как
клетками нёбных миндалин, так и клетками крови, препа
рат влияния не оказывал.
Что касается воздействия «Септолете Плюс» на цито
литическую активность клеток крови и нёбных миндалин,
то достоверное повышение этой активности определялось
только при большем разведении препарата (табл. 4), хотя
вектор отклонений при добавлении различных концен
траций последнего был одинаковым — в сторону усиле
ния деструктивной способности клеток (от 30 до 89% от
исходной величины) в 9 из 12 наблюдений.
Обсуждение результатов исследований
Полученные данные свидетельствуют в целом о пози
тивном влиянии приема «Септолете Плюс» на клиниче
ское течение заболевания и состояние иммунных меха
низмов защиты пациента. Нормализация микробного
состава в ротоглотке при применении препарата у боль
ных с обострением хронического фарингита указывает не
только на возможность прямого действия препарата, но и
на активацию иммунных механизмов защиты, в частности
уровня защитных цитокинов.
Исследование in vitro показали, что хотя прямого
антивирусного воздействия при высокой множественно

сти вирусных частиц не наблюдалось, но удалось выявить
антивирусную активность препарата в плане подавления
репродукции вируса гриппа типа А (H1N1) при низкой
множественности вирусных частиц. Наиболее отчетли
вым было интерфероногенное свойство препарата по
результатам определения как интегральной продукции
интерферонов, так и избирательной — отдельно для
альфа и отдельно для гаммаинтерферонов, при этом его
влияние на продукцию альфаинтерферона (раннего)
является сопоставимым с действием индуктора интерфе
роногенеза — ридостином.
Это обстоятельство определяет исключительную
целесообразность применения «Септолете плюс» на ран
них этапах инфекционного вирусного процесса, т.к. при
рассасывании препарата в ротовой полости он контакти
рует с поверхностью нёбных миндалин или диффузными
лимфоидными фолликулами и может активировать в них
продукцию αинтерферона. Хотя активность естествен
ных цитотоксических клеток под влиянием данного пре
парата изменялась мало, однако отсутствие негативного
воздействия на эту субпопуляцию клеток, выраженный
вектор изменений в сторону увеличения их активности,
тесная связь активности с продукцией интерферонов
позволяют говорить в пользу антивирусного свойства
«Септолете Плюс» в целом. Одним из механизмов анти
вирусного действия препарата «Септолете Плюс» может
быть увеличение в его присутствии клеточного монослоя,
что способствует снижению в 4 раза репродукции вируса
гриппа.
Известно, что активация функции естественных цито
литических клеток (ЕЦК) связана с влиянием системы
интерферона, а также других цитокинов [14], и до извест
ной степени определяет противовирусный потенциал
препарата [2–4, 7]. Исходя из того, что «Септолете Плюс»
способен активировать синтез ранних интерферонов,
играющих важную роль на начальных этапах инфекцион
ного процесса [13], можно считать целесообразным при
менение этого препарата в начальных стадиях вирусной
инфекции.
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Експериментальні та клінікоBлабораторні дослідження механізмів
антиінфекційного впливу препарату «Септолете Плюс»
Мельников О.Ф., Кривохатська Л.Д., Пшеничкіна В.Д., Тимченко М.Д., Василенко Т.Ю., Мурзіна Е.А. (Київ)
ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. А.І. Коломійченка НАМН України»
Комплексне клінікоімунологічне та мікробіологічне обстеження у 100 хворих із загостренням хронічного фарингіту з використанням препарату
«Септолете Плюс» (пастилки для розсмоктування виробництва фірми KRKA d.d. Словенія у вигляді монотерапії) показало, що пацієнти добре
переносять його вживання, при цьому зменшується бактеріальне обсіменіння патогенними мікробами та грибами, але він не впливає на вміст
лактоферону, підвищує рівень інтерлейкіну 1 та раннього (α) інтерферону в ротоглотковому секреті. В умовах експерименту in vitro виявлено, що цей
препарат за певних умов здатний зменшувати репродукцію вірусу грипу в декілька разів, збільшуючи при цьому маношар епітеліальних клітин.
У культурі клітин крові та піднебінних мигдаликів препарат може збільшувати продукцію сумарного інтерферону, при цьому ступінь активації залежить
від концентрації «Септолете Плюс». Препарат здійснював стимулюючий вплив на продукцію ранніх (α) інтерферонів, що дозволяє рекомендувати його
застосування на початкових етапах вірусних захворювань, зокрема грипу.

SOVREMENNAYA PEDIATRIYA. 2015.2(66):43%47
Experimental and clinicallylaboratory study of the mechanisms
of antiBinfective influence of the preparation «Septolete Plus»
Melnikov O.F., Kryvokhatska L.D., Pshenichkina V.D., Timchenko M.D., Vasilenko T.Yu., Murzina E.A. (Кiev)
SI «Institute of Otolaryngology named. prof. A.I. Kolomiychenko NAMS of Ukraine»
The complex clinical, immunological and microbiological assessment of 100 patients with aggravated chronic pharyngitis using Septolete Plus pastilles manu
factured by KRKA d.d. Slovenia in the form of monotherapy has demonstrated that the drug was well tolerated by patients, was accompanied by decrease in pop
ulation of pathogenic microbes and fungi, had no effect upon lactoferrin content and increased the content of interleukin 1 and early (α) interferon in oropha
ryngeal secretion. The in vitro experiment has showed that under certain conditions, the drug is able to decrease multifold the reproduction of influenza virus,
while increasing the epithelial cells monolayer. The drug can increase the production of total interferon in the blood cells and palatine tonsils culture, in which
case the activation level depends upon concentration of Septolete Plus. The drug had a stimulating effect on production of early (α) interferon's that allows rec
ommending it for the using at early stages of viral diseases, particularly influenza.
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С.В. Єфімова, О.І. Мацюра

Симптом кашлю в практиці лікаряBпедіатра: сучасні
аспекти вибору муколітичної терапії
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
Львівський міський дитячий алергологічний центр
SOVREMENNAYA PEDIATRIYA. 2015.2(66):48%51

Показано основні підходи до діагностики і лікування кашлю у дітей. Наголошується на важливості раціонального
вибору лікувальної тактики залежно від характеру патології, віку дитини, індивідуальних особливостей її організму.
Ключові слова: кашель, терапія, Амброксол.
ашель є одним з основних симптомів захво
К
рювань органів дихальної системи. Правильна
інтерпретація та диференціація цього симптому —
це можливість вчасно встановити діагноз і провести
ефективне лікування. Фізіологічна сутністю кашлю —
пристосувальна захисна реакція, спрямована на ви
далення сторонніх речовин і патологічного секрету
з дихальних шляхів, тобто кашель — це фізіологічний
процес, без якого нормальне функціонування органів
дихання є неможливим [6,8].
Характер кашлю може бути різноманітним: сухий
(непродуктивний) кашель виникає, як правило, в дебюті
запалення слизових оболонок респіраторного тракту або
при фіброзних відкладеннях у трахеї; «гавкаючий» —
при ларингітах; гучний, «як у діжку», — при трахеїтах;
бітональний — низький, а потім високий тон, — патогно
монічна ознака захворювань, які призводять до подраз
нення місця біфуркації трахеї (збільшені лімфатичні
вузли при туберкульозі, лімфаденіті, пухлини середо
стіння, сторонні тіла бронхів тощо); вологий кашель
виникає при гострих, рецидивних бронхітах, бронхоек
татичній хворобі, пневмоніях, у післянападовому періоді
при загостренні бронхіальної астми; нападоподібний
кашель з репризами (кашлюковий кашель — відсутність
полегшення після декількох кашльових поштовхів,
що закінчуються типовими репризами (вихід повітря
на видоху через спазмовану голосову щілину) — при
кашлюку; кашель, що нагадує кашлюк, але без репризів,
виникає при муковісцидозі, парагрипі, РС та аденовірус
них інфекціях, сторонніх тілах; спастичний кашель —
малопродуктивний, часто супроводжується свистом —
при загостренні бронхіальної астми; кашель при гли
бокому вдиху (часто супроводжується больовим сим
птомом) — при плевриті, альвеоліті; кашель під час при
йому їжі виникає при дисфагії, бронхостравохідній
нориці; кашель після прийому їжі — при гастроезофа
гальному рефлюксі [6,8].
Залежно від місця локалізації патологічного процесу
у дихальних шляхах, кашель буває поверхневим (фарин
гіти, трахеїти) та глибоким (бронхіти, пневмонії).
У дітей кашель нерідко виникає під час сну, що най
частіше пов'язано із захворюваннями ЛОРорганів (аде
ноїдит), кашлюком або паракашлюком. Нічний кашель
також характерний для хворих на бронхіальну астму,
коли відбувається сумація факторів, що викликають
загострення у нічні години: інгаляція алергенів, фізіо
логічне підвищення тонусу блукаючого нерва та знижен
ня активності глюкокортикоїдної функції наднирників.
На особливу увагу заслуговує кашель при фізичному
навантажені, що виникає у хворих на бронхіальну астму
дітей як прояв гіперреактивності бронхів. Нерідко
в педіатричній практиці діагностують психогенний
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кашель, що виникає як реакція на різноманітні стресові
ситуації у родині чи дитячому колективі. Цей кашель,
зазвичай, сухий з металічним відтінком, посилюється,
коли на дитину звертають увагу і, як правило, зникає під
час сну.
Часто у дітей зустрічається постінфекційний кашель,
що може бути проявом гіперреактивності бронхів, яка
утримується після перенесеної респіраторної інфекції.
Слід також зазначити можливість появи кашлю (покаш
лювання) під час застосування деяких лікарських препа
ратів.
Розглядаючи проблему кашлю, доцільно виділяти
гострий і хронічний кашель. Протягом багатьох років
у світовій педіатричній літературі дискутується пробле
ма визначення тривалості періоду переходу кашлю
у хронічну фазу. Зокрема рекомендації британських вче
них визначають кашель хронічним після восьмого тижня
з моменту його появи, австралійські та американські —
після четвертого тижня [8]. Водночас практичний лікар
потребує чітких рекомендацій з цього приводу. На сьо
годні в Україні гострим прийнято вважати кашель, який
триває не більше трьох тижнів, підгострим — від трьох
до восьми тижнів, хронічним — понад вісім тижнів [6].
Вибираючи тактику лікування дитини з кашлем,
педіатр насамперед повинен з'ясувати причини його
виникнення, природу захворювання, оцінити продук
тивність, тривалість та інтенсивність, ступінь впливу
кашлю на загальний стан і самопочуття хворої дитини,
оцінити характер бронхіального секрету, наявність або
відсутність бронхоспазму.
У випадках тривалого, непродуктивного кашлю
показане призначення медикаментів, які пригнічують
кашель (протикашльові препарати). За механізмом дії їх
поділяють на ліки центрального наркотичного і ненарко
тичного впливу, які викликають гальмування централь
ної ланки кашльового рефлексу, та ліки периферичної
дії, які знижують чутливість кашльових рецепторів.
Важливим патогенетичним механізмом, який приз
водить до порушення прохідності дихальних шляхів,
є утворення в'язкого мокротиння. Розрідження і вида
лення цього патологічного секрету займає суттєве місце
в терапії захворювань органів дихання у дітей.
Лікарські засоби, які застосовуються в педіатрії для
лікування кашлю, можна умовно поділити на чотири
групи: протикашльові, відхаркувальні, бронхолітичні
та ті групи препаратів, які використовуються при по
рушенні циркуляції у легенях [1,2,3,5]. Ліки, які вплива
ють на розрідження мокротиння та очищення трахеоброн
хіального дерева від скупчення бронхіального секрету,
слизу, гною, складають велику групу відхаркувальних
засобів. Основний механізм їхньої дії полягає у зміні
якості мокротиння, яке починає краще відходити.
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Відхаркувальні препарати за механізмом дії можна по
ділити на дві великі групи: секретомоторні та муколітичні
препарати. Секретомоторні препарати посилюють фізіо
логічну активність миготливого епітелію та перисталь
тичних рухів бронхіол, стимулюють секрецію бронхіаль
них залоз, зменшуючи в'язкість мокротиння. Це — лікарські
рослини (алтей, аніс звичайний, первоцвіт, подорожник,
чебрець тощо), калію йодид, натрію гідрокарбонат.
Муколітичні препарати — лікарські засоби, які сприяють
гідратації слизу або руйнують комплекс його молекуляр
них зв'язків (протеолітичні ферменти карбоцистеїн,
ацетилцистеїн, бромгексин, амброксол тощо) [1,3,5,8].
Призначення терапії дитині з кашлем повинного
ґрунтуватися на глибокому знанні механізмів дії цих
лікарських засобів, що дозволяє забезпечити раціо
нальний вибір лікувальної тактики залежно від характе
ру патології, віку дитини, індивідуальних особливостей
її організму.
За даними різних педіатричних шкіл України, сьо
годні в практиці найчастіше використовуються в якості
муколітика препарати амброксолу, який є активним
метаболітом бромгексину. На фармацевтичному ринку
України цей препарат представлений різними вироб
никами. Зокрема протягом останнього року в практику
роботи вітчизняних педіатрів увійшов препарат
«Амбролітин» виробництва фармацевтичної компанії
«Софарма» (Болгарія). Препарат випускається у формі
сиропу, в 5 мл якого міститься 15 мг амброксолу
гідрохлориду [3–5,9]. Амбролітин (амброксол) — актив
ний метаболіт бромгексину, належить до муколітичних
препаратів нового покоління, за своєю фармакологічною
дією є муколітичним препаратом з виразною відхарку
вальною, протизапальною та імуномодулюючою дією
без ризику розвитку бронхообструкції й синдрому
«затоплення» легень [3,4]. Амбролітин збільшує секре
цію залоз дихальних шляхів, підсилює синтез легеневого
сурфактанту в альвеолярних пневмоцитах та зменшує
його розпад, стимулює циліарну активність, внаслідок
чого полегшується виділення слизу та його виведення
(мукоциліарний кліренс). Результатом дії препарату
є активація секреції рідини і збільшення мукоциліарно
го кліренсу, що значно полегшує виділення харкотиння,
покращує відхаркування, полегшує дихання [3–5,9].
Місцевий протизапальний та протинабряковий
ефект амброксолу обумовлений пригніченням вивіль
нення гістаміну, лейкотрієнів, цитокінів з лейкоцитів та
опасистих клітин, а також пригніченням продукції меді
аторів запалення мононуклеарами (інтерлейкіну1 та

фактора некрозу пухлиниα). Препарат також стимулює
місцевий імунітет, сприяючи збільшенню активності
тканинних макрофагів та підвищенню концентрації
секреторного Іg А [3,5].
Амбролітин ефективно розріджує харкотиння, прак
тично не збільшуючи його об'єм, і сприяє адекватному
виведенню, застосовується всього дватри рази на добу.
Амброксол — відома молекула, перевірена часом.
При застосуванні цього препарату не розвивається
синдром «затоплення» легень і бронхообструкції.
Застосування цього муколітичного середника не про
вокує бронхоспазм, що дозволяє більш широко застосо
вувати його у пацієнтів з гіперреактивністю бронхів.
Слід також зазначити, що амброксол підвищує ефек
тивність антибіотикотерапії, сприяє збільшенню
концентрації амоксициліну, цефуроксиму, макролідів та
доксицикліну в бронхолегеневому секреті, що полегшує
перебіг захворювання при бактеріальних інфекціях
дихальних шляхів.
Амброксол, виступаючи в ролі секретомоторика,
активує рух війок за рахунок дії сурфактанта і, як муко
літик, знижує в'язкість секрету, за рахунок зміни хімізму
його мукополісахаридів. Активація війок миготливого
епітелію бронхів та перистальтики бронхіол у поєднанні
з покращенням реологічних властивостей бронхіального
секрету призводить до ефективної санації дихальних
шляхів, допомагаючи хворому легше відхаркувати
мокротиння [3,5,9].
Амбролітин має широкі показання до застосування
у педіатричній практиці при гострих та хронічних
бронхопульмональних захворюваннях (трахеїти, брон
хіти, пневмонії, бронхіальна астма, бронхоектатична
хвороба тощо), пов'язаних з порушеннями бронхіальної
секреції та утрудненим просуванням слизу. Більше того,
сьогодні існують переконливі дані про те, що антибіоти
котерапія, яка доволі часто призначається у разі респіра
торної патології у дітей, суттєво підвищує в'язкість
мокротиння, а отже на її фоні виникає потреба у призна
ченні заходів, що покращують реологічні властивості
мокротиння і забезпечують її ефективне відходження [6].
Одним з таких заходів є призначення муколітиків,
зокрема Амбролітину.
Таким чином, раціональний вибір і своєчасне приз
начення необхідних відхаркувальних, муколітичних,
бронхолітичних або протикашльових препаратів у ком
плексній терапії захворювань, що супроводжуються каш
лем, значно підвищує ефективність базисного лікування
і сприяє швидшому одужанню маленького пацієнта.
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Симптом кашля в практике врачаBпедиатра: современные аспекты выбора муколитической терапии
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Показаны основные подходы к диагностике и лечению кашля у детей. Подчеркивается важность рационального выбора лечебной тактики
в зависимости от характера патологии, возраста ребенка, индивидуальных особенностей его организма.
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Cough symptom in pediatric practice: modern aspects of choice of mucolytic therapy
S.V. Efimova, O.I. Matsyura
Danylo Halytsky Lviv National Medical University
Lviv City Children's Allergy Center
The basic approaches to the diagnosis and treatment of cough in children are shown. The importance of rational choice of medical tactics depending on the
nature of the pathology, child's age, and individual characteristics of its body is underlined.
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НОВОСТИ
Создан полимер
для улучшения свертываемости крови
Американские ученые из Вашингтонского универси
тета разработали вещество для улучшения свертывае
мости крови. В дальнейшем он поможет спасать людей
с обширными кровотечениями. Вещество представляет
собой полимер PolySTAT, который вводится
инъекционно.
Организм борется с кровотечением, формируя из
тромбоцитов сгустки крови. В крови образуется белок
фибрин, который укрепляет сгустки и образует есте
ственные «пробки». Однако при внутреннем кровотече
нии эти пробки очень слабые. PolySTAT укрепляет эти
пробки. Его вводят в кровь, он внедряется в сгустки и
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усиливает их, снижая риск внутренних кровотечений.
Это поможет спасать людей, у которых развилось крово
течение в полевых условиях (несчастные случаи, воен
ные действия).
Полимер внедряется только в те сгустки крови, где
есть белок фибрин. Поэтому внезапное создание тром
бов в кровеносной системе исключено. Полимер успеш
но испытан на мышах. Выжили все грызуны с кровоте
чением из бедренной артерии, получившие дозу поли
мера.
Ученые считают, что на основе этого вещества удаст
ся также создать лекарства для пациентов с заболева
ниями крови и переживших инсульт.
Источник: med2expert.com.ua
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Динаміка складу кишкової мікрофлори
у хворих на гострий обструктивний бронхіт,
асоційований з тимомегалією
Сумський державний університет, Україна
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Мета: дослідження впливу синбіотичного препарату, що містить живі штами бактерій Bifidobacterium ВВ#12
та фруктоолігосахарид, на еубіоту кишечника дітей раннього віку, хворих на гострий обструктивний бронхіт (ГОБ),
асоційований з тимомегалією (ТМ).
Пацієнти і методи. У дослідження було включено 67 дітей віком від 1 місяця до 3 років з ГОБ, які були поділені на дві
групи: І групу склали 32 хворих без супутньої патології, до ІІ групи увійшло 35 пацієнтів з ТМ. Кожна група була поділе#
на на підгрупи: підгрупу Іа (18 дітей) та підгрупу ІІа (11 дітей) склали пацієнти, що отримували стандартну терапію
ГОБ; підгрупи Іб (14 дітей) та ІІб (13 дітей) — до лікування яких було додано біопрепарат протягом двох тижнів; під#
групу ІІв склали 11 пацієнтів, які отримували симбіотик протягом чотирьох тижнів. Дослідження проводили на 1–2,
12–14 та 26–28 добу після госпіталізації. Групу контролю склали 30 практично здорових дітей.
Результати. У дітей з ГОБ спостерігалися порушення стану кишкової мікробіоти, більш виразні на тлі ТМ. У хворих
І групи після призначення синбіотичного препарату протягом 14 днів спостерігалося підвищення усіх представників
кишкової мікрофлори до рівня здорових дітей. У дітей ІІ групи нормалізація показників кишкової мікрофлори відбулася
на тлі призначення синбіотика протягом 28 днів.
Висновки. У комплекс лікування пацієнтів раннього віку з ГОБ та супутньою ТМ доцільно включати біопрепарат,
до складу якого входять живі штами бактерій Bifidobacterium ВВ#12 та фруктоолігосахарид.
Ключові слова: гострий обструктивний бронхіт, тимомегалія, мікрофлора, діти.
вороби органів дихання є важливою проблемою
Х
в педіатрії, оскільки досі, незважаючи на значні
успіхи в діагностиці та лікуванні, вони займають одне
з провідних місць у структурі дитячої захворюваності
[5,6]. Майже у 30% дітей, госпіталізованих з приводу зах
ворювань респіраторного тракту, діагностується гострий
обструктивний бронхіт (ГОБ) [4,6,13].
Гострий обструктивний бронхіт — розповсюджене за
хворювання, що вражає 15–20% дитячого населення та
характеризується динамічним збільшенням рівня захво
рюваності в усьому світі [4].
Проблема ГОБ належить до найбільш актуальних
у сучасній педіатрії у зв'язку з гетерогенністю його ґенезу
та труднощами діагностики, особливо в ранньому віці [1].
Ускладнюється перебіг ГОБ наявністю фонових станів та
захворювань, що потребує більш пильної уваги до цієї кате
горії хворих з боку педіатрів та сімейних лікарів [9,16].
За даними літератури, наявність імунодефіциту в дітей
з ГОБ інколи пов'язана саме з дисфункцією тимусу [12].
В.М. Григорьєва (2007 р.), показала, що патологія
загрудинної залози, а саме її гіперплазія або тимомегалія
(ТМ), часто зустрічається у дітей раннього віку і ви
являється при ультразвуковому дослідженні у 30–50% [3].
Водночас одним з індукторів різноманітних патологіч
них станів у дітей раннього віку, у тому числі й респіра
торної системи, все частіше виступає порушення мікро
біоценозу кишечника. Дана проблема останніми роками
привертає увагу лікарів та залишається актуальною як
в педіатричній, так і в загальній практиці [7].
Відомо, що представники ендогенної мікрофлори гра
ють важливу роль у підвищенні імунологічної реактивно
сті та загальної неспецифічної резистентності організму
людини, підтримують метаболічну, біохімічну рівновагу,
яка необхідна для здоров'я людини [2,15,16].
Саме тому зміни кількості та властивостей мікрофло
ри кишечника, що виникають унаслідок розладу адапта
ційних, захисних і компенсаторних механізмів, можуть
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призвести до дестабілізації адекватної імунної відповіді
організму дитини раннього віку, особливо на фоні комор
бідної патології.
Так, є дані, що у пацієнтів з хронічним обструктивним
бронхітом у період загострення під час бактеріологічного
дослідження кишкового вмісту було виявлено зниження
концентрації біфідо та лактобактерій, зміни співвідно
шення анаеробної та аеробної флори [8].
У наших попередніх дослідженнях було встановлено,
що у дітей з ГОБ у гострому періоді виявлялося знижен
ня кількості біфідо та лактобактерій, ешерихій з нор
мальною ферментативною активністю та збільшення
числа дріжджоподібних грибів, стафілококів та інших
представників умовнопатогенної флори [10].
Метою даної роботи було дослідження впливу син
біотичного препарату, що містить живі штами бактерій
Bifidobacterium ВВ#12 та фруктоолігосахарид, на еубіоту
кишечника дітей раннього віку, хворих на гострий
обструктивний бронхіт, асоційований з тимомегалією.

Матеріал і методи дослідження
Клінічне дослідження проводилось за участі 67 дітей
віком від 1 місяця до 3 років з ГОБ, які перебували на ста
ціонарному лікуванні в інфекційному відділенні № 1
Сумської міської дитячої клінічної лікарні Св. Зінаїди. Усі
діти буди поділені на дві групи: І групу склали 32 хворих
на ГОБ без супутньої патології, до ІІ групи увійшло
35 пацієнтів з ГОБ та ТМ. Залежно від проведеного ліку
вання кожна група була поділена на підгрупи: підгрупу
Іа (18 дітей) та підгрупу ІІа (11 дітей) склали пацієнти, що
отримували стандартну терапію, відповідно до чинних
методичних рекомендацій лікування ГОБ; у дітей підгруп
Іб (14 респондентів) та ІІб (13 хворих) лікування
доповнили синбіотичним препаратом: по 1 саше 1 раз на
добу протягом 2 тижнів (згідно з інструкцією виробника);
діти підгрупа ІІв (11 пацієнтів) отримували симбіотик
за схемою протягом 4 тижнів.
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Таблиця
Динаміка складу мікрофлори кишечника у дітей,
хворих на гострий обструктивний бронхіт, залежно від проведеної терапії, M±m

Для визначення стану мікробіоценозу товстої кишки
проводили мікробіологічні дослідження випорожнень
з визначенням видового складу та популяційного рівня
мікрофлори за методикою Р.Б. Епштейн—Літвак (1977).
Дослідження проводили всім хворим у гострий період
захворювання (на 1–2 добу госпіталізації до стаціонару),
а також у період ранньої реконвалесценції після відміни
лікування (на 12–14 добу). Повторне дослідження на
26–28 добу проводилося пацієнтам ІІв підгрупи.
Групу контролю становили 30 практично здорових
дітей, репрезентативних за віком та статтю.
Діагноз «Гострий обструктивний бронхіт» був верифі
кований згідно з наказом МОЗ України про надання
медичної допомоги дітям з гострим обструктивним брон
хітом від 13.01.2005 р. № 18. Діагноз «Тимомегалія» вста
новлювався на підставі ультразвукового дослідження
загрудинної залози відповідно до нормативних даних [11].
Статистична обробка отриманих результатів проводи
лась за допомогою стандартної статистичної комп'ютер
ної системи Microsoft Excel, адаптованої до медикобіоло
ISSN 19925913 Современная педиатрия 2(66)/2015

гічних досліджень із використанням критерію Стьюдента
(t) для оцінки достовірності різниці абсолютних значень
середніх величин. При t — 1,96, p<0,05 — різниця між
показниками значуща.

Результати дослідження та їх обговорення
На момент госпіталізації у дітей з ГОБ І та ІІ груп
при бактеріологічному дослідженні кишкової мікро
флори були встановлені порушення якісного та/чи
кількісного складу як анаеробних, так і аеробних пред
ставників (табл.).
Спостерігалися різкі кількісні зміни, які характери
зувалися зниженням вмісту біфідо та лактобактерій
та підвищенням рівня умовнопатогенних мікроорганізмів
(УПМ) порівняно з показниками здорових дітей.
Так, при аналізі дисбіотичних змін товстої кишки
у дітей із ГОБ без ТМ у гострому періоді захворювання
встановлено достовірне зниження кількості біфідобакте
рій ((6,76±0,20) lg КУО/г (р<0,01)), лактобактерій
((6,82±0,22) lg КУО/г (р<0,01)) та збільшення вмісту
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УПМ ((4,23±0,30) lg КУО/г (р<0,001)) порівняно з дани
ми дітей контрольної групи.
Рівень біфідо, лактобактерій та загальної кількості
E.coli у пацієнтів, хворих на ГОБ та ТМ, в гострому періо
ді хвороби був достовірно (р<0,001) нижчим, ніж у дітей
контрольної групи, та становив (4,59±0,35), (4,76±0,32)
та (5,19±0,31) lgКУО/г відповідно. Однак титри УПМ
та грибів роду Candida зростали і становили (5,12±0,27)
lgКУО/г та (4,21±0,20) lgКУО/г відповідно (р<0,001).
При порівнянні даних дослідження мікрофлори кишеч
ника пацієнтів І та ІІ груп у гострому періоді захворювання
встановлено, що у хворих на ГОБ та ТМ спостерігалося
достовірне зниження інтенсивності обсіменіння біфідо
та лактобактеріями (р<0,001) та вірогідне підвищення
кількості УПМ (р<0,05) та грибів роду Candida (р<0,001)
відносно відповідних показників у дітей з ГОБ без ТМ.
Нами було встановлено, що призначення синбіотич
ного препарату скорочувало тривалість проявів дисбіозу
кишечника, який поглиблювався на тлі лікування.
Аналіз вмісту мікробіоти кишечника у дітей підгрупи
Іб після лікування показав вірогідне збільшення кількості
біфідобактерій ((8,06±0,41) lgКУО/г (р<0,001)), лактобак
терій ((8,08±0,41) lgКУО/г (р<0,010)) та зниження титру
УПМ ((2,07±0,38) lgКУО/г (р<0,001)) і грибів роду Candi#
da ((1,98±0,27) lgКУО/г (р<0,05)) порівняно з показника
ми пацієнтів підгрупи І а.
Оцінка динаміки симптомів у дітей підгрупи ІІб
показала, що у пацієнтів, які додатково отримували син
біотик, спостерігалося вірогідне підвищення кількості
біфідобактерій ((5,98±0,40) lgКУО/г (р<0,01)), лакто
бактерій ((4,99±0,27) lgКУО/г (р<0,05)), натомість зни
жувалися титри грибів роду Candida ((2,22±0,34)
lgКУО/г (р<0,001)).
Проте комплексна терапія хворих на ГОБ та ТМ
протягом 14 днів не призвела до нормалізації лабора
торних показників. Так, у них спостерігався більш знач
ний дисбаланс біоценозу товстої кишки, який зберігався
після 14 днів лікування із включенням синбіотика,
що потребувало модифікованої схеми з подовженням
терапії до 28 днів.
Отже, дані клінічного дослідження підтверджують
ефективність використання синбіотичного препарату

у комплексному лікуванні дітей, хворих на ГОБ. Препа
рат добре переносився хворими та не мав побічної дії.

Висновки
1. Під час лабораторного дослідження у більшості
дітей, хворих на ГОБ, спостерігалися порушення стану
кишкової мікробіоти у вигляді зниження кількості біфі
до та лактобактерій, збільшення титру представників
УПМ. Більш значні зміни мікробіологічного складу тов
стої кишки виявлялися у дітей, хворих на обструктивний
бронхіт, асоційований з тимомегалією.
2. Після проведеного стандартного лікування обструк
тивного бронхіту (без включення синбіотика) у дітей обох
груп спостерігалося подальше достовірне зниження титру
біфідо та лактобактерій, кишкової палички та збільшен
ня кількості представників УПМ.
3. У хворих із обструктивним бронхітом без супутньої
тимомегалії, після призначення синбіотичного препарату
протягом 14 днів спостерігалося підвищення рівня всіх пред
ставників кишкової мікрофлори до рівня здорових дітей.
4. У дітей з обструктивним бронхітом та супутньою
тимомегалією доповнення терапії синбіотичним препара
том, що призначався на 14 днів, призводило до нормаліза
ції вмісту біфідо, лактобактерій та УПМ. Інші показники,
хоча і мали тенденцію до збільшення, достовірно не зросли
порівняно з даними контрольної групи. Водночас у дітей,
які отримували синбіотик протягом 28 днів, спостерігала
ся нормалізація усіх показників кишкової мікрофлори.
5. Пацієнтам раннього віку, хворим на гострий обструк
тивний бронхіт із супутньою тимомегалією, комплекс ліку
вання доцільно доповнювати біопрепаратом, до складу якого
входять живі штами бактерій Bifidobacterium ВВ12 та фрук
тоолігосахарид, який довів свою ефективність, є досить без
печним, не мав побічних дій та добре переносився дітьми.
Перспективи подальших досліджень становить вив
чення стану кишкової мікрофлори у взаємозв'язку з імун
ною системою у дітей раннього віку, хворих на гострий
обструктивний бронхіт, асоційований з тимомегалією, та
можливе доповнення стандартних схем лікування синбіо
тиками та/або іншими пре та пробіотичними препарата
ми, що можуть застосовуватися як з лікувальною, так і з
профілактичною метою.
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Динамика состава кишечной микрофлоры у больных острым обструктивным бронхотом,
ассоциированным с тимомегалией
А.И. Смиян, В.А. Плахута, Ю.А. Мозговая, И.Ю. Высоцкий
Сумский государственный университет, Украина
Цель: исследование влияния синбиотического препарата, содержащего живые штаммы бактерий Bifidobacterium ВВ12 и фруктоолигосахариды, на
эубиоту кишечника детей раннего возраста, больных острым обструктивным бронхитом (ООБ), ассоциированным с тимомегалией (ТМ).
Пациенты и методы. В исследование были включены 67 детей в возрасте от 1 месяца до 3 лет с ООБ, которые были разделены на две группы:
I группу составили 32 больных без сопутствующей патологии, во II группу вошло 35 пациентов с ТМ. Каждая группа была разделена на подгруппы:
подгруппу Іа (18 детей) и подгруппу ІІа (11 детей) составили пациенты, получавшие стандартную терапию ООБ; подгруппы Іб (14 детей) и II б
(13 детей) — лечение которых было дополнено биопрепаратом в течение двух недель; ІІв подгруппу составили 11 пациентов, получавшие симбиотик
в течение 4 недель. Исследование проводили на 12, 1214 и 2628 сутки после госпитализации. Группу контроля составили 30 практически
здоровых детей.
Результаты. У детей с ООБ наблюдались нарушения состояния кишечной микробиоты, более выраженные на фоне ТМ. У больных I группы после
назначения синбиотического препарата в течение 14 дней наблюдалось повышение всех представителей кишечной микрофлоры до уровня
здоровых детей. У детей II группы нормализация показателей кишечной микрофлоры произошла на фоне назначения синбиотика в течение 28 дней.
Выводы. В комплекс лечения пациентов раннего возраста с ООБ и сопутствующей ТМ целесообразно включать биопрепарат, в состав которого
входят живые штаммы бактерий Bifidobacterium ВВ12 и фруктоолигосахарид.
Ключевые слова: острый обструктивный бронхит, тимомегалия, микрофлора, дети.
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The dynamics of the intestinal microflora in patients with acute obstructive bronhotom associated with thymomegaly
A.I. Smiyan, V.A. Plakhuta, Y.A. Brain, I.Yu Vysotsky
Sumy State University, Ukraine
Objective: To study the effect of synbiotic formulation containing live bacteria strains Bifidobacterium BB12 and fructooligosaccharides on intestinal eubiotu
of infants with acute obstructive bronchitis (AOB) associated with thymomegaly (TM).
Patients and methods. The study included 67 children aged from 1 month to 3 years with AOB, which were divided into two groups: Ist group consisted
of 32 patients without comorbidity, IInd group included 35 patients with TM. Each group was divided into subgroups: subgroup Ia (18 children) and subgroup
IIa (11 children) consisted of patients who received standard therapy of AOB; subgroup Ib (14 children) and subgroup IIb (13 children) — whose treatment
was supplemented by biologic within two weeks; subgroup IIc comprised 11 patients who had received symbiotic for 4 weeks. The study was conducted
at 1–2, 12–14 and 26–28 days after hospitalization. The control group consisted of 30 healthy children.
Results. In children with AOB observed violations of the intestinal microbiota, more expressive in the setting of TM. In patients of group I after the appoint
ment of a synbiotic preparation for 14 days was marked an increase of all the representatives of the intestinal microflora to the level of healthy children.
In children of the group II normalization of intestinal microflora occurred due to the assessment of synbiotics within 28 days.
Conclusions. In the complex treatment of patients with early age with AOB and related TM is appropriate to include biopreparation, in the content of which
is presented live bacterial strains Bifidobacterium BB12 and fructooligosaccharide.
Key words: acute obstructive bronchitis, Thymomegalia, microflora, children.
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Л.Ф. Богмат, Н.С. Шевченко, М.В. Демьяненко

Коморбидность при ревматических заболеваниях
у подростков. Обзор литературы и собственные
наблюдения
ГУ «Институт охраны здоровья детей и подростков НАМН Украины», г. Харьков
SOVREMENNAYA PEDIATRIYA. 2015.2(66):56%61; doi 10.15574/SP.2015.65.56

Цель: изучение частоты коморбидных состояний у детей с системной красной волчанкой (СКВ) на этапах эволюции
хронического процесса.
Пациенты и методы. Изучались показатели гемодинамики, функционального состояния почек и липидного спектра
крови у 144 детей с СКВ, находившихся на стационарном лечении в кардиоревматологическом отделении клиники
института в период с 2011 по 2013 гг.
Результаты. Установлено, что индекс коморбидности возрастает с увеличением длительности заболевания. У детей
с СКВ со сроками заболевания от года до трех лет он составил 2,4±0,5 балла, а свыше трех лет — 3,3±0,7 балла. Регрес#
сионный анализ прогноза вовлечения новых систем и органов у пациентов с СКВ с учетом пола, возраста, активности
и длительности заболевания показал, что кумулятивный вклад этих переменных составляет 54,9% для детей со сро#
ками заболевания более года и 55,3% для детей со сроками заболевания свыше трех лет. Наибольшим весом среди пере#
менных обладает активность процесса (r=0,66; р<0,001 и r=0,68; р<0,001 соответственно).
Выводы. Агрессивное подавление активности генерализованного иммунного воспаления позволит предотвратить накоп#
ление патологических изменений органов и систем у детей и подростков, страдающих СКВ.
Ключевые слова: коморбидность, системная красная волчанка, дети, подростки.

Введение
последние несколько лет большое внимание
исследователей сосредоточено на вопросах
взаимовлияния и взаимопотенцирования различных
заболеваний и патологических состояний, которые есть
у одного больного. Но еще в 1820 г. профессор
М.Я. Мудров в актовой речи «Слово о способе учить и
учиться медицине практической или деятельному врачеб
ному искусству при постелях больных» сказал: «Не дол
жно лечить и самой болезни, для которой части и назва
ния не находим, не должно лечить и причину болезни,
которая часто ни нам, ни больному, ни окружающим его
неизвестны, а должно лечить самого больного, его состав,
его орган, его силы» [6,10]. Однако еще задолго
до М.Я. Мудрова, Г.А. Захарьина, Н.И. Пирогова
и С.П. Боткина, провозгласивших комплексный принцип
оценки состояния здоровья больного и его ведения,
в Древнем Китае народная медицина использовала ком
плексное лечение человеческого организма, сочетая пол
ную диагностику заболеваний с общим оздоровлением
организма и единением его с природой [6,10], а в Древней
Греции великий мыслитель и врач Гиппократ писал:
«Осмотр тела — целое дело: он требует знания, слуха,
обоняния, осязания, языка, рассуждения» и, в отличие от
своих оппонентов, был убежден в необходимости поиска
глубоко спрятанной причины болезни и устранении её,
а не лишь её симптомов [3,4].
Индивидуальный подход к каждому больному дикту
ет необходимость разностороннего изучения клини
ческой картины основного, сопутствующих и перенесен
ных заболеваний, комплексной диагностики нарушений
и рационального лечения. В организме всё взаимосвязано,
и ни одна функция, ни один орган, ни одна система
не работают изолированно, их беспрерывная совместная
деятельность поддерживает гомеостаз, обеспечивает сла
женность происходящих в организме процессов и защи
щает организм от различных агрессивных влияний [4–6].
Однако идеальное взаимодействие механизмов защиты
в реальной жизни постоянно сталкивается со множеством
патологических воздействий, под влиянием которых
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отдельные элементы этих механизмов выходят из строя,
приводя к развитию различных нарушений. В ответ
организм, как высшая организация, включает множество
адаптационных и защитных систем и запускает тысячи
химических реакций и физиологических процессов, кото
рые способны подавить, ограничить или же полностью
устранить болезнь, предупредить возможность её разви
тия и формирования осложнений [4,5].
Однако, несмотря на своевременное устранение
дефекта, нарушение в работе одного из звеньев той или
иной системы не может пройти бесследно и не повлечь за
собой изменение множества процессов, механизмов
и функций. Это способствует появлению новых болезней,
дебют которых может состояться на различных этапах
жизни — или немедленно, или спустя многие годы. Все
зависит от исходного состояния организма и способности
его формировать ответ на воздействие патологического
агента немедленно или постепенно, так как защитные
реакции организма зависят от широкого спектра воздей
ствий, в том числе и от исходных его показателей. Приме
ром может быть иммунодефицит, который бывает и врож
денным, и приобретенным с возрастом под влиянием раз
личных факторов [5].
Современная медицина, в отличие от предыдущей,
которая пропагандировала целесообразность комплекс
ного подхода в выявлении болезни и исцелении больного,
обладает обилием диагностических методик и разнообра
зием лечебных процедур и нередко требует определенной
конкретизации и дифференциации. В связи с этим назрел
вопрос, как всесторонне и полноценно оценить состояние
больного, страдающего одновременно несколькими забо
леваниями, с чего начать его обследование и на какие зве
нья патологического процесса в первую и последующие
очереди направить лечение [5].
Многие годы этот вопрос оставался открытым, пока
в 1970 г. выдающийся американский врач и исследователь
(эпидемиолог) Alvan Feinstein не предложил понятие
«коморбидность» (лат. со — вместе, morbus — болезнь).
Он вкладывал в этот термин представление о наличии
дополнительной клинической картины, которая уже
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существует или может появиться самостоятельно, поми
мо текущего заболевания, и всегда отличается от него
[1,17]. Явление коморбидности профессор А. Feinstein
продемонстрировал на примере соматических больных
острой ревматической лихорадкой, обнаружив худший
прогноз у пациентов, страдающих одновременно не
сколькими заболеваниями [17].
К настоящему времени крупномасштабные эпидемио
логические исследования, проведенные во многих стра
нах с применением серьезных статистических расчетов,
показали, что треть всех текущих заболеваний населения
отвечает более чем одним диагностическим критериям
[2,6,7,11,15,16,20,23]. Также было подтверждено, на
сколько важно учитывать соболезненность двух и более
независимых заболеваний, возникающих в течение жизни
(life time) [1,2,7,8,14,19,23].
Поэтому коморбидность — это сосуществование двух
и/или более синдромов (т.н. транссиндромальная
коморбидность) или заболеваний (транснозологическая
коморбидность) у одного пациента, патогенетически вза
имосвязанных между собой или совпадающих по времени
(хронологическая коморбидность).
Следовательно, коморбидность может быть связана
с единой причиной или едиными механизмами патогенеза
этих состояний, но иногда объясняется сходством их кли
нических проявлений, которое не позволяет чётко диффе
ренцировать их друг от друга (пример коморбидности —
атеросклероз и гипертоническая болезнь). Но коморбид
ность — это сочетание двух или нескольких самостоятель
ных заболеваний или синдромов, ни один из которых не
является осложнением другого (если частота этого сочета
ния превышает вероятность случайного совпадения) [5–7].
Коморбидность может протекать по типу синтропии
(одновременного поражения органов под влиянием
сходных патогенетических факторов) или интерференции
(возникновение одного заболевания под влиянием дру
гого) [2,6,16].
При всем разнообразии формулировок коморбид
ности наиболее полно отражает это понятие следующее
определение:
под
заболеваниями/нарушениями,
коморбидными определенному заболеванию, подразуме
вают такие нарушения, которые встречаются при этом
заболевании чаще, чем в общей популяции, и имеют с ним
некоторые общие этиологические или патогенетические
механизмы [1,2,17].
Некоторые авторы противопоставляют друг другу
понятия коморбидности и мультиморбидности, опре
деляя первую как множественное наличие заболеваний,
связанных доказанным единым патогенетическим меха
низмом, а вторую — как наличие множественных заболе
ваний, не связанных между собой доказанными на настоя
щий момент патогенетическими механизмами [7,8,16].
Принципиальное уточнение термина «коморбидность»
дали H.C. Kraemer и M. van den Akker (1995–1996 гг.),
определив ее как сочетание у одного больного несколь
ких, именно хронических, заболеваний. Они же пред
ложили первую классификацию коморбидности. Согласно
их данным, факторами, влияющими на развитие
коморбидности, могут быть: хроническая инфекция,
воспаление, инволютивные и системные метаболические
изменения, ятрогения, социальный статус, экологическая
обстановка и генетическая предрасположенность [16,19].
Они выделили несколько видов коморбидности:
• Осложненная коморбидность, которая является
результатом основного заболевания и обычно
последовательно через некоторое время после его
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дестабилизации проявляется в виде поражения
органовмишеней.
• Ятрогенная коморбидность — проявляется при
вынужденном негативном воздействии врача на
пациента, при условии заранее установленной
опасности той или иной медицинской процедуры.
• Неуточненная коморбидность — предполагает
наличие единых патогенетических механизмов
развития заболеваний, составляющих данную ком
бинацию, но требует проведения ряда исследова
ний, подтверждающих гипотезу исследователя или
клинициста.
• «Случайная» разновидность коморбидности, при
мером которой является сочетание ишемической
болезни сердца (ИБС) и желчнокаменной болезни
или же комбинация приобретенного порока сердца
и псориаза.
Большой вклад в изучение проблем коморбидности
внес Ф.И. Белялов, по специальности врачхирург,
который в 2009 году выделил и опубликовал 12 тезисов,
определяющих важность осознания врачом явлений
коморбидности и практического её применения [2].
В соответствии с этими тезисами:
1) коморбидность встречается часто, особенно у
пожилых;
2) коморбидность неоднородна (случайная, причин
ная, осложненная, неуточненная);
3) коморбидность увеличивает тяжесть состояния и
ухудшает прогноз;
4) коморбидность следует учитывать при диагности
ке болезней;
5) при коморбидных заболеваниях следует уточнить
лечение;
6) лечение нескольких болезней требует учета соче
таемости препаратов;
7) коморбидные болезни увеличивают затраты
ресурсов;
8) коморбидность повышает риск побочных эффек
тов медикаментов;
9) коморбидные болезни снижают приверженность
к лечению;
10) важна оптимальная стратегия ведения коморбид
ных болезней (последовательная, параллельная);
11) в рекомендации целесообразно включать разделы
коморбидности (рекомендации, ориентирован
ные на болезнь, на врача и на пациента);
12) необходимо расширять исследования коморбид
ности.
Коморбидность, как сосуществование двух и/или
более синдромов или заболеваний, патогенетически вза
имосвязанных между собой или совпадающих по времени
у одного пациента вне зависимости от активности каждо
го из них, широко представлена среди пациентов, госпита
лизированных в терапевтические, психиатрические,
инфекционные и другие стационары.
Согласно данным M. Fortin, основанным на анализе 980
историй болезни, взятых из ежедневной практики семейно
го врача, распространенность коморбидности составляет от
69% у больных молодого возраста (18–44 лет) до 93% среди
лиц средних лет (45–64 лет) и до 98% — у пациентов стар
шей возрастной группы (старше 65 лет). При этом число
хронических заболеваний варьирует от 2,8 у молодых
пациентов до 6,4 у лиц пожилого возраста [21].
По данным, основанным на материалах более трех
тысяч патологоанатомических секций (n=3239) больных
соматической патологией, поступивших в многопрофиль
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Таблица 1
Распределение больных системной красной волчанкой по полу,
возрасту и длительности заболевания (М±m), %

ный стационар по поводу декомпенсации хронического
заболевания (средний возраст 67,8±11,6 года), частота
коморбидности составила 94,2% [5].
Наиболее часто в работе врача встречаются комбина
ции из двух и трех нозологий, но в единичных случаях
у одного пациента сочетаются до 6–8 болезней одновре
менно [5,7,9,11,12,13,15,19].
Исследования показали, что количество коморбидных
состояний существенно увеличивается с возрастом —
от 10,0% у лиц до 19 лет, до 80,0% у лиц старше 80 лет.
Среди больных с сердечнососудистыми заболеваниями
в 60,0% случаев выявляют патологию суставов, в 20,0% —
сахарный диабет, в 10,0% — бронхообструктивные или
психические расстройства [2,11].
Итак, коморбидность не является артефактом, нети
пичным явлением или определенным мифом и модой.
Она не попадает в систематику заболеваний, представлен
ных в МКБ10, а наоборот, дает основание к дальнейшему
развитию общей классификации болезней (метаболиче
ский, гипоталамический синдромы и др.). Коморбидность
является клинической реальностью, которая затрагивает
практически все медицинские специальности, в том числе
и педиатрическую [1,2,5,7,17,23].
В педиатрии естественной моделью коморбидности явля
ются ревматические заболевания (РЗ), но особенно выраже
ны эти явления при системной красной волчанке (СКВ).
Исследования последних лет показали, что при РЗ,
вследствие каскада иммуновоспалительных реакций,
происходит развитие системного поражения эндотелия
сосудов, что служит причиной не только клинических
проявлений основного процесса, но и ведет к поражению
жизненно важных органов и систем, развитию мета
болических нарушений, в том числе в липидном спектре
крови и в системе гемостаза. Полиорганность и поли
системность поражения, связанная с коморбидностью,
еще в большей степени отягощает течение основного
заболевания, ухудшает его прогноз, затрудняет ответ
на проводимую терапию, снижает качество жизни таких
пациентов.
Эпидемиологические исследования показали, что при
РЗ число сердечнососудистых катастроф возрастает
в десятки раз по сравнению с общепопуляционными,
что определяет социальноэкономическую значимость
данного вопроса [14].
Для интегральной оценки степени коморбидности
разработано и используется в настоящее время множе
ство систем, шкал и индексов [2,15,18,20,22], но все они
разработаны для взрослого контингента больных.
Если говорить об оценке степени коморбидности
у детей, с нашей точки зрения, не столь важно определить
нарушения структуры и функции органов и систем, как
выявить наиболее ранние, субклинические проявления
формирующихся нарушений. В связи с этим мы постави
ли перед собой цель — изучить частоту коморбидных
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состояний у детей с СКВ на этапах эволюции хроническо
го процесса.

Материал и методы исследования
В задачи исследования входило оценить показатели
гемодинамики, функционального состояния почек
(клубочковую фильтрацию, канальцевую реабсорбцию,
уровень креатинина сыворотки крови) и липидного спек
тра крови (холестерин, триглицериды, βлипопротеиды)
у 144 детей с СКВ, находившихся на стационарном лече
нии в кардиоревматологическом отделении клиники
института в период с 2011 по 2013 гг.
Методы исследования: клиникоинструментальные
(ЭКГ в состоянии покоя в 12 общепринятых отведениях,
ЭхоКГ); лабораторные (креатинин сыворотки крови,
клубочковая фильтрация, канальцевая реабсорбция, кон
центрационная функция почек; показатели липидного
спектра крови — общий холестерин, триглицериды,
холестерин липопротеидов высокой плотности); стати
стические (параметрические и непараметрические мето
ды, множественной корреляции и пошаговый регрессион
ный анализ).

Результаты исследования и их обсуждение
Распределение больных по полу, возрасту и длитель
ности заболевания представлено в таблице 1. Как следует
из таблицы, среди больных преобладали девочки, в возра
сте 11–18 лет с длительностью заболевания более года.
На первых этапах болезнь протекала преимуще
ственно остро (64,7%), со II и III степенью активности
(39,2% и 20,6% соответственно), I степень регистрирова
лась у 30,5% больных.
Среди основных проявлений СКВ в дебюте заболева
ния наблюдались: кожные проявления (92,3%), суставной
синдром (81,7%), полисерозиты (69,2%), кардит (61,8%),
нефрит (52,9%), поражение слизистых оболочек (23,1%),
энцефалит (17,6%) и гепатит (11,8%).
Наиболее часто встречающимися сочетаниями
синдромов у детей с СКВ были кожный и суставной
(40,0%), сочетание которых являются более благо
приятными; а также тяжелые: нефрит с кардитом
(7,1%), энцефалит с кожным (12,6%), энцефалит
с суставным (10,5%); и очень тяжелые: нефрит с энце
фалитом (7,8%), нефрит с гепатитом (6,3%), энцефалит
с кардитом (7,0%), антифосфолипидный синдром
с полисерозитами (5,6%) и антифосфолипидный син
дром с нефритом (5,6%).
В процессе наблюдения, под влиянием комплекса
терапии (подавляющие дозы гормонов и цитостатиков
с постепенным переходом к поддерживающим дозам),
происходят не только количественные изменения синдро
мов заболевания, их сочетаний, но и качественные, в том
числе появление новых синдромокомплексов. Динамика
изменений частоты синдромов у детей с СКВ в процессе
ISSN 19925913 Современная педиатрия 2(66)/2015
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Таблица 2
Частота отдельных синдромов СКВ в динамике заболевания (М±m), %

Таблица 3
Частота изменений показателей ЭКГ и ЭхоКГ у детей с СКВ в процессе наблюдения (М±m), %

Таблица 4
Частота нарушений функции почек у детей с СКВ в динамике наблюдения (М±m), %

наблюдения представлена в таблице 2. Как следует
из таблицы, по мере стихания активности процесса
на фоне приёма базисных средств лечения (глюкокорти
коидных гормонов, цитостатиков) происходит изменение
не только в соотношении синдромокомплексов, но и их
трансформация в другие патологические состояния, кото
рые необходимо рассматривать как следствие и длительно
сохраняющегося системного воспаления, и влияния ком
плекса агрессивной терапии.
Так, суставной синдром, который в начале заболе
вания был представлен реактивным воспалением синови
альных оболочек, преимущественно периферических
суставов, в процессе длительного сохранения активности,
а также вследствие применения больших доз кортикосте
роидов в дальнейшем в 6,0–10,0% случаев трансформиру
ется в асептический некроз головки бедренной кости
и остеопенические поражения позвоночника, которые
нуждаются в назначении специфических средств лечения.
Антифосфолипидный синдром, редко диагностируе
мый у детей на начальном этапе развития болезни,
в последующем регистрируется в 12,0–24,0% случаев
клинической симптоматикой и подтверждается сероло
гически, при этом требует специфической коррекции
терапии — снижения доз гормонов, назначения антикоа
гулянтов.
Трансформация происходит и в структуре двух таких
серьёзных синдромов СКВ, как кардит и нефрит (табл. 3).
ISSN 19925913 Современная педиатрия 2(66)/2015

Изменения со стороны сердца, которые на начальном
этапе зарегистрированы как явления кардита, в последую
щем необходимо рассматривать уже не только как пораже
ние сердца за счет активности воспаления, но и за счет
развития фиброзных изменений вследствие длительно со
храняющегося воспаления, результатом которых будет фор
мирование хронической сердечной недостаточности. Это
подтверждается динамикой изменений показателей ЭКГ
и ЭхоКГ и требует также введения определенных лекар
ственных средств для предотвращения их прогрессирования
(табл. 3). Как следует из таблицы, тахикардия и увеличение
систолического индекса (по данным ЭКГ) регистрируются
в 40,0% случаев у детей с СКВ на фоне базисной терапии
и сопровождаются процессами ремоделирования миокарда
(по данным ЭхоКГ), снижением его насосной функции
более чем у 30,0% детей после трех лет наблюдения.
Подобные процессы происходят и в почках. При
отсутствии какихлибо показателей активности люпус
нефрита на втором году наблюдения происходит форми
рование нарушений функции почек, требующих также
включения средств, предотвращающих прогрессирование
этих явлений (табл. 4).
Увеличение частоты повышения артериального давле
ния от 9,0% до 16,0% после года наблюдений может быть
связано как с нарушениями структуры и функции самой
сердечнососудистой системы, так и с нарушениями
систем регуляции (ЦНС, надпочечник и др.).
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В данной работе была предпринята попытка использо
вания балльной системы подсчета индекса коморбидно
сти Чарлсона [8,18], в котором учитываются вовлечение
в патологический процесс органов и систем (сердце,
почки, печень, легкие и др.) с учетом характера их пораже
ния. В последующем с этими баллами были суммированы
баллы оценки изменений субклинических показателей
(нарушения в липидном спектре крови, углеводного
обмена, системы свертывания крови), а также нарушения
ЭКГ, ЭхоКГ и других показателей.
В результате проведенных исследований индекс
коморбидности (ИК) для детей с СКВ со сроками заболе
вания от года до 3х лет составил 2,4±0,5 балла, а для
детей со сроками болезни более 3х лет — 3,3±0,7 балла.
Проведен регрессионный анализ прогноза вовлечения
новых систем и органов у пациентов с СКВ с учетом
следующих переменных — пол, возраст, активность
и длительность заболевания. Он показал высокий куму
лятивный вклад этих переменных, составивший для детей
со сроками заболевания более года 54,9%, а для детей
со сроками заболевания более 3х лет — 55,3%.

Очень важным оказался тот факт, что наибольшим
весом среди переменных обладает активность процесса
(r=0,66; р<0,001 и r=0,68; р<0,001 соответственно).
Это значит, что раннее, в определенной степени, агрес
сивное подавление активности генерализованного
иммунного воспаления позволит предотвратить пораже
ние новых органов и систем у детей и подростков, стра
дающих СКВ.

Выводы
1. Коморбидность выявляется не только у взрослых,
но и у детей.
2. Ревматические заболевания (в частности СКВ)
у детей сопровождаются формированием нарушений
структуры и функции сердечнососудистой системы,
почек, изменениями в липидном спектре крови и др.
3. Индекс коморбидности увеличивается с увеличени
ем длительности заболевания.
4. Наибольший вклад в формирование и увеличение
индекса коморбидности у детей, больных СКВ, вносит
активность процесса.
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Коморбідність при ревматичних захворюваннях у підлітків.
Огляд літератури та власні спостереження
Л.Ф. Богмат, Н.С. Шевченко, М.В. Дем'яненко
ДУ «Інститут охорони здоров'я дітей та підлітків НАМН України», м. Харків
Мета: вивчення частоти коморбідних станів у дітей із системним червоним вовчаком (СЧВ) на етапах еволюції хронічного процесу.
Пацієнти і методи. Вивчалися показники гемодинаміки, функціонального стану нирок та ліпідного спектра крові у 144 дітей з СЧВ, які перебували на
стаціонарному лікуванні у кардіоревматологічному відділенні клініки інституту в період з 2011 по 2013 рр.
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Результати. Встановлено, що індекс коморбідності зростає зі збільшенням тривалості захворювання. У дітей з СЧВ з термінами захворювання від
одного до трьох років він становив 2,4±0,5 бала, а понад три роки — 3,3±0,7 бала. Регресійний аналіз прогнозу залучення нових систем і органів
у пацієнтів з СЧВ з урахуванням статі, віку, активності та тривалості захворювання показав, що кумулятивний внесок цих змінних становить 54,9%
для дітей з термінами захворювання більше року і 55,3% для дітей з термінами захворювання понад три роки. Найбільшу вагу серед змінних має
активність процесу (r=0,66; р<0,001 і r=0,68; р<0,001 відповідно).
Висновки. Агресивне пригнічення активності генералізованого імунного запалення дозволить запобігти накопиченню патологічних змін органів
і систем у дітей та підлітків, які страждають на СЧВ.
Ключові слова: коморбідність , системний червоний вовчак, діти, підлітки.

SOVREMENNAYA PEDIATRIYA. 2015.2(66):56%61; doi 10.15574/SP.2015.65.56
Comorbidity in rheumatic diseases in adolescents. Literature review and own data
L.F. Bogmat, N.S. Shevchenko, M.V. Dem'yanenko
SI «Institute of Children and Adolescents Health Care of NAMS of Ukraine», Kharkov
Summer. The article gives description of the main aspects regarding the problem of comorbidity in clinical practice and its importance in pediatric car
diorheumatology. The aim of our study was to investigate the frequency of comorbid states in children with systemic lupus erythematosus (SLE) at the stages
of evolution of the chronic process. The estimation of hemodynamics, renal function and the blood lipid profile was carried out in 144 children with SLE —
patients of the cardiorheumatologic department of the Institute in the period from 2011 to 2013.
It has been established that comorbidity index increases with duration of the disease. In children with SLE and duration of the disease from one year to 3
years the index is 2,4 ± 0,5 points, and when the disease lasts more than 3 years it comes to 3,3 ± 0,7 points. The regression analysis of the medical fore
cast in respect to involvement in the disease of some new systems and organs in patients with SLE, related with sex, age, length of the disease and its activ
ity has shown that the cumulative contribution of the variables is 54,9% for children with the disease duration for more than a year, and 55,3% for patients
with its longterm duration(more than 3 years).
The highest value among the variables has the activity of the process (r=0,66; p<0,001 and r=0,68; p<0,001, respectively). Thus, aggressive suppression
of the generalized immune inflammation will make it possible to prevent the accumulation of pathological changes in the organs and systems of children
and adolescents with SLE.
Key words: comorbidity, systemic lupus erythematosus, children, adolescents.
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НОВОСТИ
Ученые выяснили, какие участки генов ответственны
за возникновение шизофрении
Шизофрения — это психическое расстройство, свя
занное с распадом процессов мышления и эмоциональ
ных реакций. В отличие от многих других психических
заболеваний, шизофрения возникает только у человека.
Генетики проанализировали данные, полученные в
результате секвенирования ДНК 36 989 больных людей,
и выяснили, что участки генов, ответственные за возни
кновение шизофрении, расположены рядом с зонами
ускоренного развития у человека (Human accelerated
regions, HARs). Эти зоны, характерные только для чело
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века, представляют собой 49 сегментов, чей темп мута
ций в 70 раз превосходит скорость мутации всего гено
ма. Более того, ученые полагают, что развитие шизофре
нии также напрямую связано с выработкой гаммаами
номасляной кислоты, которая является важнейшим
нейромедиатором центральной нервной системы.
Генетики уверены, что дальнейшее изучение ДНК
больных шизофренией и сравнение результатов работы
с генетическим материалом здоровых людей поможет
ученым выяснить, почему возникает это заболевание, и,
возможно, найти новые способы борьбы с ним.
Источник: med2expert.com.ua
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Ю.В. Марушко, Т.В. Гищак, О.В. Хоміч

Вміст NBтермінального мозкового натрійуретичного
пептиду і толерантність до фізичного навантаження
у дітей із вторинними кардіоміопатіями та корекція
виявлених змін препаратом «Агвантар»
Національний медичний університет мені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна
SOVREMENNAYA PEDIATRIYA. 2015.2(66):62%66; doi 10.15574/SP.2015.65.62

Мета: оцінити рівень NT#proBNP у дітей шкільного віку із вторинними кардіоміопатіями і його зміни при лікуванні пре#
паратом «Агвантар».
Пацієнти і методи. Обстежено 53 дитини віком 9–17 років (30 дітей із із вторинними кардіоміопатіями і 23 здорові).
Проведено загальноклінічне обстеження, ЕхоКГ, пробу Руф'є, велоергометричну пробу, визначення NT#proBNP у сиро#
ватці крові (ІФА).
Результати. У дітей із вторинними кардіоміопатіями рівень NT#proВNP у сироватці крові був в межах 51,78±11,02 fmol/ml,
що в 4,2 разу перевищувало значення у здорових дітей (12,68±3,05 fmol/ml), і корелював із об'ємними характеристика#
ми серця — КДР (r=+0,52), КСР (r=+0,62), ФВ (r=#0,35), ТЗСЛШ (r=+0,56), ММЛШ (r=+0,51), даними велоергометрії
— PWC170 (r=+0,70), МСК170 (r=+0,61), ХР (r=#0,33), ІР (r=#0,46). Застосування препарату «Агвантар» покращило
постачання кисню до міокарда і використання резервних можливостей міокарда. Рівень NT#proВNP зменшився удвічі.
Тільки у 46,7% дітей в кінці місячного курсу прийому «Агвантару» NT#proВNP перевищував 27,88 fmol/ml.
Висновки. Визначення рівня NT#proВNP у дітей із вторинними кардіоміопатіями, поряд із проведенням велоерго#
метричної проби, дозволяє комплексно характеризувати адаптаційні можливості серця і своєчасно виділяти групу
ризику щодо формування серцевої недостатності. Застосування препарату L#карнітину «Агвантар» протягом місяця
дає можливість покращити толерантність до фізичного навантаження і резервні можливості міокарда, а також нор#
малізувати вміст NT#proВNP у сироватці крові 55,3% дітей.
Ключові слова: діти шкільного віку, вторинна кардіоміопатія, NT#proBNP, препарати L#карнітину.

Вступ
атрійуретичні пептиди — структурно і функціо
нально споріднені сполуки, що виробляються
кардіоміоцитами і грають важливу роль у регуляції вну
трішньосудинного об'єму крові і судинного тонусу. Серед
них відомі передсердний натрійуретичний пептид (ANP)
і мозкові — тип В (BNP) і тип С (СNP). Незалежно
від типу, всі натрійуретичні пептиди виробляються
кардіоміоцитами у відповідь на збільшення розтягнення
окремих ділянок міокарда з різних причин, передусім
внаслідок перевантаження об'ємом і тиском порожнин
серця [3,5,32]. При цьому підвищення рівня нат
рійуретичних пептидів є важливим компенсаторним
механізмом, що знижує активність симпатоадреналової
і ренінангіотензинальдостеронової систем [29,37].
Натрійуретичні пептиди збільшують виділення із сечею
натрію, знижують артеріальний тиск, збільшують
проникність вен і транспорт рідкої частини плазми
у позасудинний простір, гальмують ріст гладком'язових
і ендотеліальних клітин судин.
Найбільше клінічне значення мають мозкові
натрійуретичні пептиди. Вони синтезуються в кардіоміо
цитах у вигляді пептидупопередника (proBNP), який
розщеплюється на активний гормон BNP і неактивний
Nтермінальний фрагмент (NTproBNP) [33].
NTproBNP в якості біохімічного маркера володіє
деякими перевагами порівняно з BNP, оскільки довше
і у вищій концентрації циркулює в крові (період напівви
ведення NTproBNP у 3–6 разів перевищує такий для
BNP), виявляє меншу індивідуальну варіабельність,
стабільніший в умовах пробірки.
Дослідження, проведені у дітей, вказують на вікову
динаміку вмісту натрійуретичних пептидів у плазмі крові.

Н

62

Одразу після народження виявляють дуже високі рівні
NTproBNP. За даними А. Nir та співавт. [25], рівень
NTproBNP у перші дні життя становить у середньому
3183 pg/ml (375,6 fmol/ml), що відображає фізіологічний
перехід від фетального типу кровообігу до дорослого,
супроводжується збільшенням легеневого кровотоку
і підвищенням периферичного судинного опору. З 3–4 дня
життя вміст NTproBNP починає знижуватися, становля
чи до року 141 pg/ml (16,64 fmol/ml), а до 14 років —
52 pg/ml (6,14 fmol/ml). У дітей підліткового віку і моло
дих осіб в нормі зберігаються невисокі рівні NTproBNP,
а після 45 років концентрація його починає збільшувати
ся [17,28].
За даними інших авторів, рівень NTproBNP у здо
рових дітей коливається в межах 2,95–105 fmol/ml
(25–890 pg/ml) [13,22,24].
За наявності систолічної або діастолічної дисфункції
міокарда вміст NTproВNP значно збільшується. Доведе
но, що рівень NTproВNP прямо корелює з важкістю сер
цевої недостатності, розмірами лівого шлуночка і товщи
ною його стінок при дилятаційній і гіпертрофічній кардіо
міопатії [21,26].
Значення NTproBNP вищі за 1000 pg/ml
(118 fmol/ml) є критичним щодо ризику несприятливих
подій при дилятаційній кардіоміопатії [10,12] і формуван
ня стенозів та аневризм вінцевих артерій при хворобі
Кавасакі у дітей [8,27].
На тлі неревматичного кардиту у дітей старше 4–5 ро
ків NTproBNP може тривало підтримуватись на високому
рівні — близько 3154 pg/ml (372,2 fmol/ml) і бути предик
тором дебюту кардіоміопатії на тлі міокардиту [22].
Визначення натрійуретичних пептидів є «золотим
стандартом» порушення діастолічної функції і контролю
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ефективності медикаментозної терапії при серцевій недо
статності [1,16] і включено Європейським товариством
кардіологів у список необхідних обстежень у хворих
із хронічною серцевою недостатністю [15].
У дитячій кардіохірургії визначення рівня NTproBNP
має значення не тільки як критерій ступеня важкості
дисфункції міокарда [9,18,31,36,37], але і як фактор
прогнозу післяопераційного перебігу. Рівень NTproBNP
у дітей з вадами серця прямо корелює з тривалістю
штучного кровообігу і штучної вентиляції легенів при
оперативному втручанні, дозою інотропної підтримки
а також часом перебування хворого у відділенні реаніма
ції і госпіталізації в цілому [14,21]. Рівень NTproBNP
використовують для функціональної оцінки транспланто
ваного серця [23].
У неонатальному періоді визначення NTproBNP
застосовується для швидкого виявлення синдрому перси
стуючого фетального кровообігу, гіпоксичного ураження
міокарда і контролю ефективності терапії [11,19,35],
в онкогематології — у якості простого і практичного мето
ду раннього виявлення ураження міокарда у пацієнтів,
що отримують терапію доксирубіцином [20].
Таким чином, визначення рівня NTproBNP застосо
вується при багатьох патологічних станах у дітей і є надій
ним маркером ранньої діагностики ураження міокарда
різного ґенезу, дає можливість оцінювати ступінь важко
сті ураження і робити прогноз перебігу захворювання,
а також використовується для добору і моніторування
ефективності терапії.
Враховуючи високу чутливість і діагностичну цінність
визначення рівня NTproBNP, спектр його застосування
може бути розширено, зокрема на ті стани, що призводять
до розвитку вторинної кардіоміопатії. На нашу думку,
вимірювання рівня NTproBNP у сироватці крові у дітей
з вторинною кардіоміопатією, поряд із такими загаль
ноприйнятими методами оцінювання ефективності
терапії, як дані ЕКГ, ЕхоКГ, проб з фізичним навантажен
ням, може допомогти визначити ступінь ураження
міокарда та здійснювати контроль ефективності лікуван
ня при застосуванні кардіометаболітних засобів.
Серед лікарських засобів із кардіометаболітною дією
вагоме місце посідають лікарські засоби на основі левокар
нітину [4,5]. Виявлено взаємозв'язок між концентрацією
карнітину в плазмі крові і дисфункцією міокарда [30].
Продемонстровано стреспротекторні властивості Lкарні
тину, що проявляються у зменшенні рівня кортизолу, адре
наліну і норадреналіну та натрійуретичного пептиду [7].
Одним із препаратів Lкарнітину, що добре зарекомен
дував себе у якості кардіометаболічного засобу, є «Агван
тар» («Ерсель Фарма», Україна). У дослідженнях, проведе
них нами раніше, було виявлено позитивний вплив
«Агвантару» на обмін кисню в міокарді у дітей зі зниженою
толерантністю до фізичного навантаження. У таких дітей
протягом курсового лікування препаратом «Агвантар» спо
стерігалося збільшення активності киснетранспортної
системи і покращання постачання кисню до міокарда,
також зменшилась потреба міокарда у кисні. Це позитивно
вплинуло на діяльність серця у обстежуваних дітей і дозво
лило покращити результати проби Руф'є і показники толе
рантності до фізичного навантаження, що визначаються
при проведенні велоергометричної проби [2].
Кардіометаболітна дія препарату пов'язана із здатні
стю «Агвантара» сприяти виведенню з цитоплазми клі
тин метаболітів і токсичних речовин, покращувати
обмінні процеси в м'язових клітинах. Після прийому
внутрішньо препарат швидко абсорбується із шлунково
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кишкового тракту. Максимальна концентрація в плазмі
крові досягається через три години після прийому,
терапевтична концентрація зберігається протягом дев'я
ти годин. «Агвантар» дозволений для застосування
дітям, починаючи з першої доби життя. Протипока
занням до прийому «Агвантару» є тільки гіперчутли
вість до компонентів препарату.
Мета дослідження: оцінити рівень NTproBNP у дітей
шкільного віку із вторинними кардіоміопатіями, що
супроводжуються порушенням толерантності до фізично
го навантаження, і його зміни в динаміці лікування препа
ратом «Агвантар».

Матеріал і методи дослідження
У дослідженні взяли участь 53 дитини віком
9–17 років, що проходили обстеження і лікування на базі
дитячої клінічної лікарні №5 м. Києва. Основну групу
склали 30 дітей із вторинною кардіоміопатією, що
супроводжувалася порушенням толерантності до фізич
ного навантаження (низький і нижчий за середній рівень
функціонального резерву за пробою Руф'є, низький
рівень загальної працездатності за результатами велоер
гометричної проби). Діагноз вторинної кардіоміопатії
встановлювався на підставі скарг хворих на періодичний
біль у ділянці серця, погану переносимість фізичних
навантажень, змін ЕКГ, що характеризують метаболічні
процеси в міокарді (синусова тахікардія, подовження
інтервалу QT, збільшення систолічного показника,
зменшення амплітуди зубця Т). Вторинна кардіоміопатія
формувалася на тлі хронічних захворювань шлунково
кишкового тракту (хронічний гастродуоденіт, холецисто
холангіт) і рецидивних гострих і хронічних інфекцій
ЛОРорганів.
У дослідження не включалися діти з гострими захво
рюваннями (серця та інших органів), вадами серця, ендо
кринними захворюваннями, із загостреннями хронічних
захворювань.
Контрольну групу склали 23 практично здорові
дитини, що мали нормальну переносимість фізичного
навантаження.
Усім дітям проведено загальноклінічне обстеження,
пробу Руф'є, ЕхоКГ, велоергометричне дослідження
(велоергометричний комплекс «Кардіолаб+вело» із
застосуванням велоергометра Kettel).
Рівень NTproPNP у сироватці крові досліджувався
методом ІФА (реактиви фірми Biomedica, Словаччина)
у 83 пробах. Серед них у 30 дітей основної групи дос
лідження проводилось дворазово — на початку і через
місяць прийому препарату «Агвантар». Групу порівняння
склали 23 дитини контрольної групи.
Препарат Lкарнітину («Агвантар») призначався
внутрішньо за 30 хвилин до їжі дітям 9–12 років у дозі
від 2,5 до 4 мл, дітям старше 12 років — по 4–5 мл 3 рази
на добу протягом місяця.
Серед показників велоергометрії обчислювалися
наступні: PWC170 — фізична працездатність (Physical Wor
king Capacity); максимальне споживання кисню
(МСК) і відносне максимальне споживання кисню
(ВМСК); хронотропний резерв (ХР); індекс хронотропного
резерву (ХРі); інотропний резерв (ІР), індекс інотропного
резерву (ІРі); серцевий навантажувальний індекс (СНІ),
коефіцієнт витрачання резервів міокарда (КВРМ).
Для оцінювання результатів застосовувались
загальноприйняті методи математичної статистики
з обчисленням достовірної різниці величин за коефіці
єнтом Стьюдента.
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Таблиця 1
Показники толерантності до фізичного навантаження, міокардіальних резервів серця і рівень NTBproBNP
у дітей із вторинною кардіоміопатією порівняно із здоровими дітьми

Примітка: * — достовірність різниці між групами р<0,05.

Результати дослідження та їх обговорення
Характеристику показників толерантності до фізично
го навантаження і міокардіальних резервів серця у обсте
жених дітей наведено в таблиці 1.
Діти основної групи характеризувались високими зна
ченнями індексу Руф'є, меншим порівняно з контроль
ною групою рівнем загальної працездатності (PWC170),
активності киснетранспортної системи (ВМСК170) і низь
ким хронотропним резервом серця. Показники, що харак
теризують потребу міокарда у кисні (СНІ, КВРМ), мали
тенденцію до більш високих значень у дітей основної
групи порівняно з контрольною. Проте слід враховувати,
що і у практично здорових дітей ці показники були досить
високими. Однією із причин цього можуть бути вікові
особливості дітей 9–17 років, що проявляються у більшій
потребі міокарда у кисні, а патологічні зміни в серці вини
кають при невідповідності між потребою і постачанням
кисню.
Рівень NTproВNP у сироватці крові дітей контрольної
групи коливався в межах від 2,12 fmol/ml до 27,88 fmol/ml,
а середні його значення були в 4,2 разу меншими порівня
но із дітьми основної групи.
У дітей основної групи діапазон коливань рівня
NTproВNP був значно більшим — від 1,27 fmol/ml до 311,9
fmol/ml. У 20 (66,7%) дітей основної групи рівень NT
proВNP перевищував максимальні значення в контрольній
групі, а у 7 (23,3%) дітей був вищим за 100 fmol/ml.
На думку ряду дослідників [10,12], підвищення
NTproВNP вище 100 fmol/ml є несприятливої прогно
стичною ознакою щодо можливого розвитку серцевої
недостатності.
Кореляційний аналіз рівня NTproВNP з показниками
ЕхоКГ у дітей контрольної групи не показав достовірних
кореляційних зв'язків, проте у дітей з вторинною кардіо

Рис. 1. Результати кореляційного аналізу між основними
показниками ЕхоКГ і NTproВNP у сироватці крові у дітей із
вторинною кардіоміопатією

міопатією спостерігалися прямі кореляційні зв'язки
помірної сили між рівнем NTproВNP у сироватці крові
і КДР (КДО), КРС (КСО), ММЛШ і ТЗСЛШ і негатив
ний кореляційний зв'язок із ФВ ЛШ (рис. 1).
Загальна працездатність і максимальне споживання
кисню міокардом прямо, а хронотропний та інотопний
резерви серця — зворотно корелювали із рівнем
NTproВNP (рис. 1), що підтверджує компенсаторний
характер підвищення NTproВNP, оскільки це забезпечує
підтримання адекватної роботи серця при його низьких
функціональних резервах.
Таким чином, було виявлено, що вимірювання рівня
NTproВNP у сироватці крові дітей із вторинною кардіо
міопатією є чутливим критерієм ранніх проявів дисфунк
ції міокарда і може використовуватися для динамічного
спостереження за станом хворого.
Таблиця 2

Показники толерантності до фізичного навантаження, міокардіальні резерви
та рівень NTBproВNP у динаміці лікування препаратом «Агвантар»

Примітка: * — достовірність різниці у динаміці лікування р<0,05.
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На тлі застосування препарат «Агвантар» спостерігалася
позитивна динаміка більшості показників. Як видно з даних
таблиці 2, у результаті прийому препарату достовірно покра
щилися показники проби Руф'є, ВМСК170 і КВРМ, що свід
чить про позитивний вплив препарату «Агвантар» на толе
рантність до фізичного навантаження, передусім за рахунок
підвищення постачання міокарда киснем і переходу на більш
економне використання резервних можливостей.
Можливість попереджувати розвиток енергетичної
недостатності серця у дітей зі зниженою толерантністю до
фізичного навантаження препаратом «Агвантар» також
підтверджувалась і динамікою NTproВNP у процесі ліку
вання. Так, середні значення NTproВNP зменшились
майже удвічі. Тільки у 14 (46,7%) із 30 дітей значення
NTproВNP наприкінці місячного прийому препарату
«Агвантар» перевищували 27,88 fmol/ml, що свідчило про
значну загальну позитивну динаміку рівня цього гормону.

Висновки
1. Визначення рівня NTproВNP у сироватці крові
дітей із вторинними кардіоміопатіями, поряд із проведен
ням велоергометричної проби, дозволяє комплексно
характеризувати адаптаційні можливості серця і своєча
сно виділяти групу ризику щодо формування серцевої
недостатності.
2. Середні значення рівня NTproВNP у сироватці
крові дітей із вторинною кардіоміопатією знаходяться
в межах 51,78±11,02 fmol/ml, що в 4,2 разу перевищує зна
чення у практично здорових дітей (12,68±3,05 fmol/ml).
3. Призначення препарату Lкарнітину «Агвантар»
курсом один місяць дає можливість покращити толерант
ність до фізичного навантаження і резервні можливості
міокарда, а також у 55,3% випадків нормалізувати вміст
NTproВNP у сироватці крові дітей із вторинними кардіо
міопатіями.
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Содержание NBтерминального мозгового натрийуретического пептида и толерантность к физической нагрузке
у детей с вторичными кардиомиопатиями и коррекция выявленных изменений препаратом «Агвантар»
Ю.В. Марушко, Т.В. Гищак, О.В. Хомич
Національний медичний університет мені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна
Цель: оценить уровень NTproBNP у детей школьного возраста с вторичными кардиомиопатиями и его изменения при лечении препаратом
«Агвантар».
Пациенты и методы. Обследовано 53 ребенка в возрасте 9–17 лет (30 детей с вторичными кардиомиопатиями и 23 здоровых). Проведены
общеклиническое обследование, ЭхоКГ, проба Руфье, велоэргометрическая проба, определение NTproBNP в сыворотке крови.
Результаты. У детей с вторичными кардиомиопатиями уровень NTproВNP в сыворотке крови был в пределах 51,78±11,02 fmol/ml, что в 4,2 раза
превышало значение у здоровых детей (12,68±3,05 fmol/ml), коррелировал с объемными характеристиками сердца — КДР (r=+0,52), КСР (r=+0,62),
ФВ (r=0,35), ТЗСЛЖ (r=+0,56), ММЛЖ (r=+0,51) и данными велоэргометрии — PWC170 (r=+0,70), МПК170 (r=+0,61), ХР (r=0,33), ИP (r=0,46).
Применение препарата «Агвантар» улучшило снабжения миокарда кислородом и использование резервных возможностей миокарда. Уровень
NTproВNP уменьшился вдвое. Только у 46,7% детей в конце месячного курса приема «Агвантара» NTproВNP превышал 27,88 fmol/ml.
Выводы. Определение уровня NTproВNP у детей с вторичными кардиомиопатиями, вместе с проведением велоэргометрической пробы, позволяет
комплексно характеризовать адаптационные возможности сердца и своевременно выделять группу риска по формированию сердечной
недостаточности. Применение препарата Lкарнитина «Агвантар» в течение месяца позволяет улучшить толерантность к физической нагрузке
и резервные возможности миокарда, а также нормализовать содержание NTproВNP в сыворотке крови 55,3% детей.
Ключевые слова: дети школьного возраста, вторичная кардиомиопатия, NTproBNP, препараты Lкарнитина.
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The content of NBterminal brain natriuretic peptide and exercise tolerance in children with secondary cardiomyopathy
and correction of the change agents by the «Ahvantar»
U.V. Marushko, T.V. Hischak, O.V. Khomych
A.A. Bogomolets National Medical University, Kiev, Ukraine
Ame. To assess the level of NTproBNP schoolage children with secondary cardiomyopathy (SKMP) and its changes in the treatment of drug «Ahvantar.»
Materials and methods. The study involved 53 children of the 9–17 years (30 children with SKMP and 23 healthy). A general clinical examination, echocar
diography, Ruf'ye's test, bicycle stress test, determination of NTproBNP in serum (ELISA).
Results. The serum level of NTproBNP in children with SKMP was within 51,78±11,02 fmol/ml, in 4,2 times more than the values in healthy children
(12,68±3,05 fmol/ml) and correlated with the bulk properties of the heart — LVED (r=+0,52), LVES (r=+0,62), EF (r=0,35), PWTd (r =+0,56), LVM (r=+0,51),
and data stress test — PWC170 (r=+0,70), MOC170 (r=+0,61), CR (r=0,33), IR (r=0,46). Use of the drug «Ahvantar» led to improved myocardial oxygen
supply and use of myocardium reserves. The level of NTproVNP decreased by 2 times. Only 46,7% of children NTproBNP at the end of the month of admis
sion «Ahvantar» exceeding 27,88 fmol/ml.
Conclusions: The determination of NTproBNP in children with SKMP along with carrying out bicycle stress test allows to characterize the adaptive capacity
of the heart and promptly allocate risk group on the formation of heart failure; the drug Lcarnitine «Ahvantar» for 1 month provides an opportunity to improve
exercise tolerance and myocardium reserves, and normalize NTproBNP content in blood serum in 55,3% children with SKMP.
Ключевые слова: дети школьного возраста, вторичная кардиомиопатия, NTproBNP, препараты Lкарнитина.
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О.М. Муквіч, О.П. Коваль

Особливості наявності та концентрації токсичних
речовин у локусі мальформації дітей з вродженими
вадами серця та магістральних судин
ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України», м. Київ, Україна
SOVREMENNAYA PEDIATRIYA. 2015.2(66):67%71; doi 10.15574/SP.2015.65.67

Мета: визначення наявності та концентрації токсичних речовин у локусі мальформації, інших ділянках серця та
магістральних судин дітей з вродженими вадами серця та без них.
Пацієнти і методи. Проаналізовано вміст 22 токсичних мeталів та металоїдів у 179 інтраопераційних і аутопсій#
них біоптатах тканин серця та магістральних судин 55 пацієнтів з кардіоваскулярними мальформаціями і 24 дітей
без вад серця, померлих внаслідок різних причин, з використанням методів атомно#емісійної спектрометрії в індук#
тивно#зв'язаній плазмі та атомно#абсорбційної спектрометрії з електротермічною атомізацією.
Результати. Встановлено наявність восьми токсичних хімічних елементів (барію, нікелю, літію, арсену, алюмінію,
стронцію, свинцю, титану) у тканинах серця та магістральних судин, у тому числі в локусі мальформації, дітей
з аномаліями серцево#судинної системи, в той час як у дітей без вад — п'яти (барію, нікелю, літію, алюмінію, строн#
цію). У локусі мальформації серця і магістральних судин середня концентрація усіх виявлених токсичних металів
була вищою порівняно з тканинами фізіологічно сформованої серцево#судинної системи (статистично значуще барію
та стронцію) та з іншими ділянками серця хворих з вадами (статистично значуще нікелю та алюмінію).
Висновки. Виявлені особливості наявності і концентрації токсичних субстанцій саме в локусі мальформації дітей
з вродженими вадами серця і магістральних судин підтверджують можливість їх участі у порушенні кардіоґенезу людини.
Ключові слова: токсична речовина, вроджена вада серця, локус мальформації, порушення кардіоґенезу.

Вступ
ктуальність проблеми вроджених вад серця і магі
стральних судин передусім обумовлена їх значною
частотою — кожні 15 хвилин на планеті з'являється одна
дитина з кардіоваскулярною мальформацією, щорічно у світі
народжується близько одного мільйона таких хворих [12,13].
В Україні, за даними Міністерства охорони здоров'я, кіль
кість дітей з вродженими аномаліями системи кровообігу в
2013 році становила понад 62 тисячі [20].
На сьогоднішній день остаточно не визначені певні
тригерні фактори формування кардіоваскулярних маль
формацій, що дозволяє розглядати їх як мульти
факторіальні захворювання [2,3,7]. Серед численних
етіопатогенетичних факторів — генетичних мутацій і хро
мосомних аберацій, вірусів (Influenza, Coxsackie B, Herpes),
соматичних захворювань матері (цукровий діабет, фенілке
тонурія, системний червоний вовчак) — в останні деся
тиріччя обговорюється гіпотеза впливу токсичних металів,
які, за даними експериментальних досліджень, здатні про
никати через плацентарний бар'єр та порушувати кардіоґе
нез у плода шляхом уповільнення темпів диференціювання
кардіоміоцитів, змін міофібрилоґенезу тощо [5,8,18,21].
Враховуючи вищезазначене та доведену можливість
токсичних хімічних елементів накопичуватися в тканинах
протягом тривалого часу [6,16], ми припустили, що наяв
ність та концентрація цих речовин можуть мати відмінності
у пацієнтів з вродженими вадами серця та магістральних
судин (ВВС та МС) від дітей без вад. Результати проведено
го нами дослідження виявили більш широкий спектр ток
сичних субстанцій та більшу «завантаженість» ними орга
нізму хворих з вродженими вадами кількістю, а в тканинах
серця та магістральних судин — більшу концентрацію усіх
виявлених хімічних елементів та достовірно більшу частоту
випадків її перевищення [10,19]. У зв'язку з цим становило
інтерес визначення наявності та концентрації токсичних
речовин у локусі мальформації, інших ділянках серця й МС
дітей з вадами та без них, що стало метою даної роботи.

А

Матеріал і методи дослідження
Проведено обстеження 79 мешканців Донецької
та Луганської областей — 75 дітей (48 хлопчиків та 27 дівча
ISSN 19925913 Современная педиатрия 2(66)/2015

ток) віком від 0 до 18 років та 4 плоди (всі чоловічої статі)
21–22 тижня гестації. Основну групу склали 53 пацієнти
(35 хлопчиків та 18 дівчаток) з ВВС та МС (пацієнти відді
лення дитячої кардіології, кардіохірургії та реабілітації
ДУ «Інститут невідкладної та відновної хірургії
ім. В.К. Гусака НАМН України») та 2 плоди з ВВС та МС.
За віком 10,9% були новонародженими, 49,1% — дітьми
1–12 місяців, 27,3% — 1–5 років, 10,9% — старше
5 років. Понад половину обстежених (60,0%) склали діти
перших 12 місяців життя.
Структура мальформацій складалась з 31 виду,
при цьому 17,7% хворих мали вади серця, 22,6% — МС,
59,7% — їх поєднання. Прості вади серця — септальні дефек
ти, коарктацію аорти, двостулковий аортальний клапан, сте
ноз клапану легеневої артерії — діагностовано у 12 (21,8%)
дітей, комбіновані — у 43 (78,2%). Три і більше кардіоваску
лярних мальформацій мали 52,7% обстежених.
Групу контролю становили 22 дитини першого року
життя та 2 плоди після термінування вагітності за медич
ними показниками без кардіоваскулярних мальформацій,
які померли внаслідок різних причин (внутрішньоутроб
на інфекція не уточненого ґенезу, анте та інтранатальна
асфіксія тощо).
Наявність та концентрацію 22 металів та металоїдів
(алюміній, кадмій, свинець, барій, талій, ртуть, вісмут,
берилій, арсен, нікель, сурма, олово, стронцій, титан, воль
фрам, цирконій, бор, срібло, кобальт, літій, кремній, вана
дій) визначали методами атомноемісійної спектрометрії в
індуктивнозв'язаній плазмі та атомноабсорбційної спек
трометрії з електротермічною атомізацією на массспектро
метрі ICPE9000 Plasma Atomic Emission Spectrometry
(Shimadzu, Японія). Аналіз концентрації речовин прово
дили за нормативними показниками Г.Г. Шалміної
та Я.Б. Новосьолова, 2002 [11].
Матеріалами дослідження стали 107 біоптатів тканин
серця та магістральних судин (23 з аорти, 20 з місця коарк
тації аорти, 13 зі стінки передсердя, 19 з міокарда,
9 з міжпередсердної перетинки, 6 з міжшлуночкової пере
тинки, 7 з перикарда, 3 з клапану легеневої артерії,
2 зі стінки легеневої артерії, 1 з артеріальної протоки,
1 з мітрального клапану, 1 з клапану легеневої артерії,
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Таблиця 1
Середня концентрація токсичних речовин та рівень значущості її відмінності в локусі мальформації
обстежених з ВВС та МС і в тканинах серця та судин дітей без вад

1 з трикуспідального клапану), отримані у 44 пацієнтів
з ВВС та МС інтраопераційно під час хірургічної корекції
вади та у 9 хворих, які померли до оперативного втручання
або після нього, при патологоанатомічному обстеженні.
У групі контролю було проаналізовано 72 аутопсійні біоп
тати тканин кардіоваскулярної системи (24 з міжшлуноч
кової перетинки, 24 з міокарда та 24 зі стінки аорти).
За наявності кількох біоптатів у одного пацієнта рівень
концентрації токсичних речовин усереднювали.
Загальна кількість проведених досліджень наявності та
концентрації токсичних металів та металоїдів становила 3 938.
Статистичну обробку отриманих даних проводили
за допомогою програми MedStat з використанням
W та Ткритеріїв Вілкоксона.

Результати дослідження та їх обговорення
Задачею першого етапу дослідження було визначення
наявності та концентрації токсичних субстанцій у локусі
мальформації пацієнтів з аномаліями розвитку кардіовас
кулярної системи та в тканинах серця і магістральних
судин дітей без вад. Одержані результати свідчили про
наявність 8 токсичних металів та металоїдів (барій, нікель,
літій, арсен, алюміній, стронцій, свинець, титан) у місці
вади, в той час як у контролі — 5 (барій, нікель, літій, алю
міній, стронцій).
Частота перевищення допустимої концентрації хоча
б однієї токсичної субстанції у групі пацієнтів з ВВС
та МС становила 85,4%, що було статистично більше порів
няно з дітьми без вад (47,4%, p=0,004).
Дані про рівень середньої концентрації в групах обсте
жених наведені у таблиці 1. Як видно з таблиці, в локусі
мальформації пацієнтів з ВВС та МС констатовано переви
щення допустимої концентрації чотирьох токсичних речо

вин (барію, нікелю, літію та арсену), тоді як у дітей без вад
— тільки одного (барію). Середня концентрація кожного
з виявлених токсичних металів у локусі мальформації була
вищою (статистично значуще барію та стронцію), ніж у тка
нинах серця обстежених групи контролю.
У дітей обох груп було констатовано перевищення
середньої концентрації барію відносно допустимого рівня,
але в місці вади воно становило 22,7, тоді як у фізіологічно
сформованому — 3,5 разу. Середня концентрація цього
металу в локусі мальформації склала 0,453 мг/кг, що було
статистично значуще вище порівняно з тканинами серця
дітей без аномалій розвитку серцевосудинної системи
(0,069 мг/кг, p=0,002).
Встановлено статистично значущу відмінність
(p=0,011) показника середньої концентрації стронцію
в локусі мальформації (2,243 мг/кг) порівняно з контролем
(0,248 мг/кг).
Привертало увагу, що середня концентрація літію
в місці порушення кардіогенезу в 40 разів перевищувала
показник у тканинах серця дітей без аномалій розвитку.
Щодо токсичного елементу нікелю, то у локусі маль
формації його середня концентрація була в 10,8 разуви
щою, ніж у тканинах серця дітей групи контролю.
Рівень алюмінію в локусі мальформації хворих стано
вив 13,8 мг/кг, що у 3,4 разу перевищувало показник групи
контролю (4,33 мг/кг).
Таким чином, середня концентрація усіх восьми ток
сичних металів, виявлених у локусі мальформації хворих
з ВВС та МС, була вищою (статистично значуще барію та
стронцію) порівняно з тканинами кардіоваскулярної
системи дітей без вад.
На наступному етапі дослідження вивчали концентрацію
токсичних металів та металоїдів у локусі мальформації та
Таблиця 2

Концентрація токсичних металів та металоїдів у біоптатах локусу мальформації
та інших ділянок серця дітей з ВВС та МС, ( X ± m), мг/кг
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інших ділянках того ж серця й СМ пацієнтів з вадами. Отри
мані дані наведено у таблиці 2 (метали та металоїди розташо
вані за порядком зменшення ступеня перевищення допусти
мого значення). З таблиці видно, що в локусі мальформації та
в інших ділянках серця й МС пацієнтів з кардіоваскулярними
мальформаціями виявлено вісім токсичних металів та метало
їдів — барій, нікель, літій, арсен, алюміній, стронцій, свинець,
титан, але середня концентрація кожного з них в локусі була
вищою (статистично значуще нікелю та алюмінію).
У тканинах серця та МС, у тому числі в локусі маль
формації, констатовано перевищення допустимої концен
трації барію, нікелю та літію, а прсену — тільки в локусі.
Найбільшу відмінність демонстрував токсичний еле
мент барій, ступінь перевищення допустимого рівня якого
в серці становив 14,6 разу, а в локусі мальформації —
22,7 разу. Наведені дані стосуються усередненого показни
ка концентрації, однак було чимало клінічних випадків
з більш значними цифрами. Так, у 3місячної пацієнтки
Надії З. з коарктацією аорти та дефектом міжшлуночкової
перетинки в аорті концентрація барію була 0,236 мг/кг (у
11,8 разу вище допустимої), а в місці коарктації —
2,42 мг/кг (в 120 разів). У ендокарді 18місячної Анни К.
з подвійним відходженням МС від правого шлуночка кон
центрація барію перевищувала допустиму вутричі
(0,626 мг/кг), а в локусі мальформації (стінка аорти) —
у 150 разів (3,0 мг/кг). Концентрація барію в ендокарді
10місячного Ярослава С. з подвійним відходженням МС
від правого шлуночка була 0,233 мг/кг (більше допустимої
в 11,7 разу), в стінці відкритої артеріальної протоки —
6,06 мг/кг (перевищення у 303 рази). Найбільший ступінь
перевищення концентрації барію (у 459 разів) був у стінці
аорти 3річної Анастасії Я. з атрезією трикуспідального
клапану у поєднанні із септальними дефектами. Проведений
нами аналіз літератури показав, що здатність барію проника
ти через плацентарний бар'єр була доведена В.Г. Бебешко ще
у 60ті роки ХХ сторіччя [1], а О.Я. Попова і співавт. [4,9]
встановили в експерименті участь його вуглекислої та фто
ристої солей у порушенні кардіоґенезу плодів щурів.
Середня концентрація нікелю в серці дітей з ВВС
та МС перевищувала допустиму в 2,4 разу, а в локусі маль
формації — у 4,5 разу. У першого плода 21 тижня гестації
з комбінованою вадою — загальний артеріальний стовбур
(ЗАС) I типу, атрезія клапану легеневої артерії, дефект між
передсердної перетинки — його концентрація в стінці ЗАС
була 0,451 мг/кг (удвічі вище за допустиму) за відсутності
нікелю в міжшлуночковій перетинці та міокарді лівого
шлуночка. При аналізі біоптатів тканин кардіоваскулярної
системи другого плоду 21 тижня гестації з дефектом між
шлуночкової перетинки в місці вади його концентрація
склала 1,29 мг/кг (у 5,6 разу вище за допустиму). У стінці
легеневої артерії (локус мальформації) 6річної Олени Н.
з транспозицією магістральних судин виявлено перевищен
ня допустимої концентрації нікелю в 14 разів, тоді як у фізіо
логічно сформованому клапані легеневої артерії — у 4 рази.
Не дивлячись на відсутність статистичної відмінності
середньої концентрації літію в різних ділянках серця (0,034
мг/кг) і в локусі вади (0,04 мг/кг), у клінічних випадках
вона була більш значною. Так, у новонародженого Данила
С. з коарктацією аорти документована концентрація літію в
стінці цієї магістральної судини без вади 0,0464 мг/кг
(у 4,6 разу вище допустимого), в той час як у локусі коарк
тації — 0,293 мг/кг (у 29 разів). За даними М. Smithberg
і співавт. [17] та J.I. Nora і співавт. [15], літій є тератогенним
агентом, що підтверджено в експерименті через його здат
ність викликати аномалії розвитку серця у тварин. Так, при
введенні карбонату літію в дозі 200 мг/кг мишам (у 6 разів
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вище терапевтичного рівня концентрації літію в сироватці
крові людини при лікуванні маніакальнодепресивних роз
ладів) у 41% випадків у потомства сформувалися різні
мальформації, у тому числі кардіоваскулярні.
Документована відмінність концентрації арсена в локу
сі мальформації (перевищення допустимої у 2,5 разу)
порівняно з іншими ділянками серця (у 1,7 разу). У стінці
аорти 4річної пацієнтки Аліни Б. з транспозицією магі
стральних судин концентрація арсену становила 0,38 мг/кг
(вище за допустиму у 95 разів), при цьому в міокарді ліво
го шлуночка та стінці передсердя зазначений метал був від
сутнім. R.A. Goyer співавт. [14] доведена здатність арсену
викликати у лабораторних тварин різні природжені анома
лії розвитку, у тому числі вади серцевосудинної системи.
Щодо токсичного алюмінію, показник середньої його
концентрації у тканинах серця не перевищував допустиме
значення, але в місці вади вона була статистично значуще
більшою (p<0,001). У 5місячного Артема Л. з коаркта
цією аорти та дефектом міжшлуночкової перетинки
в аорті виявлена концентрація алюмінію 6,68 мг/кг, що не
перевищувало допустиму, а в місці коарктації — 21,1 мг/кг
(у 1,4 разу вище допустимої). У локусі мальформації
(міокард правого шлуночка) 7місячного Олексія К.
з тетрадою Фалло концентрація алюмінію склала 41,4
мг/кг (у 2,8 разу вище за допустиму), водночас у стінці
аорти цей метал був відсутнім.
Середня концентрація стронцію в серці дітей з ВВС та
МС не перевищувала допустимого значення, але в місці
вади була майже удвічі вищою, ніж в інших ділянках кар
діоваскулярної системи.
Рівень свинцю знаходився в допустимих межах в обох
вибірках, однак у локусі мальформації він був у 3,8 разу
вищим, ніж в інших ділянках серця та МС.
У доступній нам літературі ми не знайшли даних щодо
допустимої концентрації титану в тканинах серця, однак у
місці мальформації обстежених вона в 4,8 разу перевищу
вала середній показник в інших ділянках.
Враховуючи, що більше половини обстежених з ВВС
та МС (63,6%) були дітьми першого року життя та плода
ми, виявлена особливість концентрації токсичних речо
вин у локусі мальформації підтверджує можливу етіопа
тогенетичну роль токсичних субстанцій у порушенні кар
діоґенезу.

Висновки
У тканинах серця та магістральних судин, у тому числі
в локусі мальформації, дітей з аномаліями кардіоваскуляр
ної системи виявлена наявність восьми токсичних хімічних
елементів (барію, нікелю, літію, арсену, алюмінію, строн
цію, свинцю, титану), а у дітей без вад — 5 (барію, нікелю,
літію, алюмінію, стронцію).
У біоптатах серцевосудинної системи, у тому числі
в локусі мальформації, обстежених з ВВС та МС констато
вано перевищення середньої концентрації барію, нікелю
та літію відносно допустимої; арсену — тільки в локусі ано
малії розвитку.
У локусі мальформації серця та МС середня концентра
ція усіх виявлених токсичних металів була вищою порівня
но з тканинами фізіологічно сформованої кардіоваскуляр
ної системи (статистично значуще барію та стронцію)
та з іншими ділянками серця хворих з вадами (статистично
значуще нікелю та алюмінію).
Виявлені особливості наявності та концентрації ток
сичних субстанцій саме в локусі мальформації дітей з ВВС
та МС підтверджують можливість участі виявлених мета
лів та металоїдів у порушенні кардіоґенезу людини.
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Особенности наличия и концентрации токсичных веществ
в локусе мальформации у детей с врожденными пороками сердца и магистральных сосудов
Е.Н. Муквич, А.П. Коваль
ГУ «Институт педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины», г. Киев, Украина
Цель: определение наличия и концентрации токсических веществ в локусе мальформации, других участках сердца и магистральных сосудов детей
с врожденными пороками сердца и без них.
Пациенты и методы. Проанализировано содержание 22 токсичных металлов и металлоидов в 179 интраоперационных и аутопсийных биоптатах тка
ней сердца и магистральных сосудов 55 пациентов с кардиоваскулярными мальформациями и 24 — без пороков сердца, умерших вследствие раз
личных причин, с использованием методов атомноэмиссионной спектрометрии в индуктивносвязанной плазме и атомноабсорбционной спектро
метрии с электротермической атомизацией.
Результаты. Установлено наличие восьми токсичных химических элементов (бария, никеля, лития, мышьяка, алюминия, стронция, свинца, титана) в
тканях сердца и магистральных сосудов, в том числе в локусе мальформации, детей с аномалиями сердечнососудистой системы, в то время как у
детей без пороков — пять (бария, никеля, лития, алюминия, стронция). В локусе мальформации сердца и магистральных сосудов средняя концен
трация всех выявленных токсичных металлов была выше по сравнению с тканями физиологически сформированной сердечнососудистой системы
(статистически значимо бария и стронция) и с другими участками сердца больных с пороками (статистически значимо никеля и алюминия).
Выводы. Выявленные особенности наличия и концентрации токсичных субстанций именно в локусе мальформации детей с врожденными порока
ми сердца и магистральных сосудов подтверждают возможность их участия в нарушении кардиогенеза человека.
Ключевые слова: токсическое вещество, врожденный порок сердца, локус мальформации, нарушение кардиогенеза.
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Features of the presence and concentration of toxic substances
in the locus of malformations in children with congenital heart and great vessels
E.N. Mukvich, A.P. Koval'
SI «Institute of Pediatrics, Obstetrics and Gynecology, NAMS of Ukraine», Kiev, Ukraine
Objective: To determine the presence and concentration of toxic substances in the locus malformations, other parts of the heart and great vessels of children
with congenital heart defects and without them.
Patients and methods. The analysis of the content of 22 toxic metals and metalloids in 179 intraoperative and autopsy biopsies of heart tissues and great ves
sels of 55 patients with cardiovascular malformations, and 24 — with no heart diseases, who died due to the various reasons is conducted. During the study
was using the methods of atomic emission spectrometry in inductively coupled plasma and atomic absorption spectrometry with electrothermal atomization.
Results. The presence of eight toxic chemical elements (barium, nickel, lithium, arsenic, aluminum, strontium, lead, titanium) was found in tissues of the
heart and great vessels, including the locus malformation of children with abnormalities of the cardiovascular system, while at the children without defects
it was five (barium, nickel, lithium, aluminum and strontium). In locus malformations of the heart and great vessels the average concentration of all toxic met
als was higher in comparison with tissues of the physiologically formed cardiovascular system (statistically significant strontium and barium), and other por
tions of patients with heart defects (statistically significant nickel and aluminum).
Conclusions. Revealed features of presence and concentration of toxic substances especially in the locus malformation of children with congenital heart and
great vessels confirm the possibility of their participation in the infringement of human cardiogenesis.
Key words: toxic substance, congenital heart malformation locus, breach cardiogenesis.
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НОВОСТИ
Биопсию заменят анализом крови,
проходящей через звуковые волны
Ученые из Массачусетского технологического
института разработали устройство, которое поможет
заменить инвазивную биопсию простым анализом
крови, благодаря использованию звуковых волн. Имен
но они будут определять наличие в крови пациента
раковых клеток.
Эксперты пояснили, что довольно сложно поймать
раковые клетки в кровотоке, так как они могут там нахо
диться в минимальной концентрации (одна клетка рака
на миллиард кровяных клеток). Однако звуковые волны
способны выбить раковые клетки из потока, при этом не
повреждая их структуру (нужно для дальнейшего ана
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лиза). Суть работы устройства заключается в следую
щем: два звуковых преобразователя, испускающих
волны, размещаются по обе стороны от канальца, распо
лагающегося в чипе. Каналец наполнен кровью. Две зву
ковые волны идут навстречу друг другу, и в итоге встре
чаются, образуя особую волну и изменяя давление в
канальце.
Дело в том, что клетки, в зависимости от их характе
ристик, поразному реагируют на колебания давления.
Уходит примерно пять часов на то, чтобы отделить рако
вые клетки из 6 миллилитров крови. Устройство уже
успешно прошло испытание на образцах крови пациен
ток с раком груди.
Источник: med2expert.com.ua
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Ефективність застосування синбіотика
«Лактіалє Малюк Формула» у хворих
на гострі кишкові інфекції дітей
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Мета: оцінка ефективності застосування синбіотика «Лактіалє Малюк Формула» у дітей раннього віку, хворих
на гострі кишкові інфекції (ГКІ).
Пацієнти і методи. Під спостереженням перебувало 165 дітей віком від 6 міс. до 3 років. Контрольну групу склали
23 здорові дитини. Усім хворим на 1–3 та на 7–9 добу хвороби визначали у сироватці крові кількісний вміст цитокінів
(ІЛ#1 β, #2, #4 #6, #8, ФНП α), простагландинів (ПГЕ, ПГF2 α), лізоциму та секреторного імуноглобуліну
у копрофільтратах. В основну групу увійшли 76 дітей, які у комплексній терапії додатково отримували синбіотик
«Лактіалє Малюк Формула» у віковому дозуванні. Групу порівняння склали 66 дітей, які отримували інші пробіотич#
ні препарати. Контрольну групу склали 23 здорові дитини.
Результати. Дослідження медіаторів запалення та місцевих факторів захисту показало відхилення їх вмісту
в гострому періоді захворювання, що свідчить про активацію системної та місцевої запальної реакції. У періоді
реконвалесценції ці показники наближалися до показників групи контролю, більше виразно у дітей, яким призначався
препарат «Лактіалє Малюк Формула».
Висновки. Використання «Лактіалє Малюк Формула» у комплексній терапії хворих на ГКІ сприяє швидшій регресії
клінічних симптомів захворювання. Висока ефективність, відсутність побічних ефектів дозволяє рекомендувати
препарат до більш широкого застосування при ГКІ у дітей раннього віку.
Ключові слова: гострі кишкові інфекції, діти раннього віку, Лактіалє Малюк Формула.

Вступ
острі кишкові інфекції (ГКІ) є широко розповсю
дженою патологією, особливо серед дітей раннього
віку [1,2]. Епідеміологічна ситуація стосовно захворюва
ності на ГКІ залишається несприятливою, рівень захво
рюваності на них у ряді країн зростає, хвороба частіше
набуває тяжкого, тривалого та несприятливого перебігу
[8,9]. Особливу роль у розвитку, перебігу і наслідках ГКІ
відіграють адекватність та своєчасність реакції імунної
системи, яка знаходиться у тісному взаємозв'язку з функ
ціонуванням фізіологічної мікрофлори кишечника
[3,4,6,10]. Під впливом останньої посилюється фагоцитар
на активність макрофагів, моноцитів та гранулоцитів, сти
мулюється проліферація плазматичних клітин, підвищу
ється синтез секреторного імуноглобуліну А, цитокінів та
активуються інші механізми захисту [5,7,11].
Метою роботи було удосконалення терапії хворих на
ГКІ на основі застосування препарату «Лактіалє Малюк

Г

Формула» і вивчення клінічної картини захворювання,
динаміки медіаторів запалення та місцевих факторів захис
ту дітей.

Матеріал і методи дослідження
Дослідження проведено на базі обласної дитячої
інфекційної клінічної лікарні м. Харкова. Під спостере
женням перебувало 165 дітей віком 6 міс. — 3 років, хво
рих на ГКІ (у 52 дітей діагностовано шигельоз, у 44 —
сальмонельоз, у 46 — ешерихіоз). Контрольну групу скла
ли 23 здорові дитини. Усім хворим на 1–3 день хвороби
(при госпіталізації — гострий період) та на 7–9 добу
(період ранньої реконвалесценції) у сироватці крові ви
значали кількісний вміст цитокінів (ІЛ1β, 2, 4 6, 8,
ФНПα), простагландинів (ПГЕ, ПГF2α) методом імуно
ферментного аналізу, лізоциму (Л) — шляхом нефеломе
трії, секреторного імуноглобуліну (sIgA) у копрофільтра
тах — твердофазним імуноферментним методом.
Таблиця 1

Кількісний вміст показників медіаторів запалення та місцевих факторів захисту
у хворих на ГКІ дітей у гострому періоді (М±m)

72

ISSN 19925913 Современная педиатрия 2(66)/2015

Читайте нас на сайте: http://med expert.com.ua
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ И ГЕПАТОЛОГИЯ
Таблиця 2
Тривалість основних симптомів ГКІ у групах спостереження (М±m, доба)

Таблиця 3
Кількісний вміст показників медіаторів запалення та місцевих факторів захисту
у хворих на ГКІ у періоді ранньої реконвалесценції (М±m)

Усі хворі отримували терапію відповідно до протоко
лів лікування ГКІ. Методом випадкової вибірки усі хворі
були розподілені на дві групи. В основну групу увійшли
76 дітей, які додатково з перших днів перебування
у стаціонарі отримували синбіотик «Лактіалє Малюк
Формула» 1 раз на добу: діти від 6 місяців до 2 років прий
мали по 1 пакетику (0,5 г), діти від 2х років — по 2 пакети
ки (1,0 г) після прийому їжі, розчинені у воді або молоці.
«Лактіалє Малюк Формула» містить 7 корисних шта
мів пробіотичних мікроорганізмів: Lactobacillus casei, Lac#
tobacillus rhamnosus, Streptococcus thermophylus, Bifidobac#
terium breve, Lactobacillus acidophylus, Bifidobacterium
infantis, Lactobacillus bulgaricus, сумарно 5,0x108 на пакет;
допоміжні речовини — фруктоолігосахариди.
До групи порівняння увійшло 66 дітей, які на фоні
вказаної терапії отримували с перших днів перебування
у стаціонарі інші пробіотичні препарати, зареєстровані
і дозволені до застосування в Україні у лікувальних дозах
згідно з інструкцією виробника.

Результати дослідження та їх обговорення
Хворі були госпіталізовані у першутретю добу
від маніфестації захворювання у стані середньої важкості
(70 дітей, 49%) та важкому (72 дітей, 51%). Основними
клінічними проявами хвороби були симптоми інтоксика
ції (у 142 дітей — 100%) і дисфункції ШКТ за типом:
гастроентероколіту — 99 (69,57%) хворих, гастроентериту —
9 (6,52%), ентероколіту — 34 (23,91%).
Підвищення температури тіла реєстрували у 123 (86,6%)
хворих: до 38°С — у 36 (25,1%), у межах 38,1–39°С —
у 55 (38,6%), вище 39,1°С — у 33 (23,6%). Порушення
з боку ШКТ виявили у всіх хворих. Серед них у 88 (62,5%)
зареєстровано блювоту, частіше багаторазову (110 —
77,6%), ніж одноразову (7 — 5,1%). У 129 (90,8%) хворих
виявлено порушення частоти випорожнення та наявність
ISSN 19925913 Современная педиатрия 2(66)/2015

патологічних домішок: слизу — у 99 (70,4%), крові —
у 4,26 (3,1%), неперетравлених грудочок їжі — у 8 (5,51%)
хворих. Порушення моторики ШКТ реєстрували у вигля
ді здуття живота у 20 (14,3%) дітей, у 71 (50%) — бурчан
ня кишечника та спазму сигмоподібної кишки. Симптоми
зневоднення організму проявлялися сухістю слизових
оболонок у 114 (80,6%) дітей, сухістю шкіри — у 86 (61%),
її мармуровістю — у 16 (11%), зниженням тургору шкіри —
у 36 (25,5%), зменшенням діурезу — у 93 (65%). Ступінь
токсикозу хворих визначали за наявністю та виразністю
останніх симптомів, відповідно до сучасних протоколів
діагностики та лікування інфекційних хвороб у дітей
(наказ МОЗ України від 17.12.07. № 480): І ступінь ре
єструвався у 54 (37,7%), ІІ — у 88 (62,3%).
У гострий період захворювання у периферичній
крові хворих виявлено збільшення абсолютної кількості
лейкоцитів, відносної — нейтрофілів та зменшення —
лімфоцитів та моноцитів. У клінічному аналізі сечі ви
явлені сліди білка у 20 (14%) дітей та вміст ацетону
у 88 (62,3%) дітей. У копрограмі у 119 (84%) хворих ви
явлено зміни у вигляді рослинної клітковини — 90
(63%), м'язових волокон — 52 (37%), слизу — 113 (80%),
лейкоцитів — 98 (69%), епітеліальних клітин — 46 (32%),
еритроцитів — 37 (26%).
Встановлено, що в гострий період ГКІ у сироватці крові
усіх хворих зростали рівні прозапальних цитокінів (рівень
ФНПα збільшувався у понад 90 разів, ІЛ1β — у 40, ІЛ2 —
у 11, ІЛ6 — у 10, ІЛ8 — у 25) на тлі фізіологічного вмісту
протизапального (ІЛ4), які вірогідно не відрізнялися
у групах порівняння і значно (р<0,05) перевищували
показники дітей групи контролю (табл. 1), що можна розці
нювати як реакцію організму на проникнення патогенних
бактерій та транслокацію токсинів у кровообіг із ШКТ.
Також виявлено вірогідне підвищення концентрації
простагландинів (ПГ) у сироватці крові всіх хворих на
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ГКІ дітей порівняно з аналогічними показниками здоро
вих дітей (табл. 1).
У копрофільтратах усіх хворих виявлено високий
рівень sIgA (р<0,05) по відношенню до здорових. На наш
погляд, це можна розцінювати як адекватну захисну реак
цію організму на проникнення патогенів у ШКТ. Також
зареєстровано низький рівень лізоциму (р<0,05), що
пов'язано, вочевидь, з підвищеним його руйнуванням та
утилізацією при зв'язуванні бактерій та їх токсинів.
При порівнянні клінічного перебігу ГКІ виявлено, що
у дітей основної групи швидше ліквідувалися синдром
інтоксикації та діарея — на 2 і 1,5 доби відповідно (табл. 2).
Рівень прозапальних цитокінів та ПГ у періоді ранньої
реконвалесценції знижувався у всіх дітей, але залишався
високим відносно показників дітей групи контролю
(р<0,05), а ступінь зниження залежав від призначеного
лікування. Так, у дітей основної групи показники проза
пальних ІЛ та ПГ були вірогідно нижчими за такі у хворих
групи порівняння, що, на наш погляд, відображає незакін
чену запальну реакцію в організмі останніх.
У періоді ранньої реконвалесценції у хворих на ГКІ
кількісний вміст sIgA відновлювався та вірогідно відрізняв
ся від показника дітей, які не отримували досліджуваного
препарату. Одночасно зареєстровано нормалізацію рівня
лізоциму у дітей основної групи. Кількісний вміст лізоциму
у дітей групи порівняння не досягав показників здорових

дітей (р<0,05). Це, на наш погляд, відображає незакінчену
запальну реакцію в кишечнику дітей групи порівняння.
Таким чином, дослідження рівнів ІЛ, ПГ у сироватці
крові дітей з ГКІ та місцевих факторів захисту у копро
фільтратах виявило відхилення їх вмісту в гострому
періоді захворювання, що свідчить про активацію систем
ної запальної реакції в організмі і запальної реакції на
рівні ШКТ. У періоді реконвалесценції концентрація ІЛ,
ПГ у сироватці крові та місцевих факторів у копрофільт
ратах наближаються до показників групи контролю, біль
ше у дітей, у комплексній терапії яких застосовувався
препарат «Лактіалє Малюк Формула».

Висновки
1. Призначення дітям, хворим на ГКІ, препарату
«Лактіалє Малюк Формула» сприяє швидшій регресії
клінічних симптомів захворювання, ніж при застосуванні
інших пробіотичних препаратів, що зумовлено найбільш
оптимальним впливом вивченого препарату на показники
системної запальної відповіді і місцевих факторів захисту
хворих.
2. Враховуючи високу ефективність синбіотика
«Лактіалє Малюк Формула», відсутність побічних ефек
тів при його використанні, можна рекомендувати даний
препарат до більш широкого застосування у дітей ранньо
го віку при ГКІ та, можливо, інших патологічних станах.
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Эффективность применения синбиотика «Лактиале Малюк Формула»
у детей, больных острыми кишечными инфекциями
С.В. Кузнецов, Т.С. Жаркова, О.М. Ольховская, О.О. Кучеренко
Харьковский национальный медицинский университет
Цель: оценка эффективности применения синбиотика «Лактиале Малюк Формула» у детей раннего возраста, больных острыми кишечными инфек
циями (ОКИ).
Пациенты и методы. Под наблюдением находились 165 детей в возрасте от 6 мес. до 3 лет. Контрольную группу составили 23 здоровых ребенка.
Всем больным на 1–3 и на 7–9 сутки болезни определяли в сыворотке крови количественное содержание цитокинов (ИЛ1β, 2, 4 6, 8, ФНПα),
простагландинов (ПГЕ, ПГF2α), лизоцима и секреторного иммуноглобулина в копрофильтратах. В основную группу вошли 76 детей, которые в ком
плексной терапии дополнительно получали синбиотик «Лактиале Малюк Формула» в возрастной дозировке. Группу сравнения составили 66 детей,
получавших другие пробиотические препараты. Контрольную группу составили 23 здоровых ребенка.
Результаты. Исследование медиаторов воспаления и местных факторов защиты показало отклонения их содержания в остром периоде заболева
ния, что свидетельствует об активации системной и местной воспалительной реакции. В периоде реконвалесценции эти показатели приближались
к показателям группы контроля, более выраженно у детей, которым назначался препарат «Лактиале Малюк Формула».
Выводы. Использование «Лактиале Малюк Формула» в комплексной терапии больных ОКИ способствует более быстрой регрессии клинических
симптомов заболевания. Высокая эффективность, отсутствие побочных эффектов позволяют рекомендовать более широкое применение препара
та при ОКИ у детей раннего возраста.
Ключевые слова: острые кишечные инфекции, дети раннего возраста, Лактиале Малюк Формула.
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Efficacy of use of symbiotic «Laktiale Maliuk Formula» in children with acute intestinal infections
S.V. Kuznetsov, T.S. Zharkova, O.M. Olkhovskaya, O.O. Kucherenko
Kharkiv National Medical University
Objective: To assess the effectiveness of use of symbiotic «Laktiale Maliuk Formula» in adults with acute intestinal infections (AII).
Patients and methods. A total of 165 children in the age from 6 months to 3 years were under observation. The control group consisted of 23 healthy chil
dren. All patients had past examination of the determination of quantitative content of cytokines (IL1β, 2, 4 6, 8, FNPα), prostaglandins (PGE, PGF2α),
lysozyme and secretory IgA in coprofiltrates in the blood serum at 1–3 and 7–9 days of study. The study group included 76 children who in addition to the
complex therapy had received synbiotic «Laktiale Maliuk Formula» in the age dosage. A comparison group consisted of 66 children who had received other
probiotic preparations. The control group consisted of 23 healthy children.
Results. The study of inflammatory mediators and local protective factors is shown deviations of their content in the acute period of the disease, that is cer
tifies about activation of systemic and local inflammatory response. In the recovery period, these figures approached to the data of the control group, espe
cially in children, who had received «Laktiale Maliuk Formula».
Conclusions. The use of «Laktiale Maliuk Formula» in the complex treatment of patients with acute intestinal infection promotes more rapid regression of clin
ical symptoms of disease. High efficiency and no side effects allow recommending more widely use of preparation at AII in adolescents.
Key words: acute intestinal infections, adolescents, Laktiale Maliuk formula.
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НОВОСТИ
Ученые выяснили, что ткани легких
способны восстанавливать сами себя
Исследователи заявили, что разные типы клеток лег
ких способны изменяться и превращаться друг в друга
для того, чтобы восстановить поврежденную ткань.
Соответствующая статья была опубликована в журнале
Nature Communications.
Альвеолы — имеющие форму пузырька части дыха
тельного аппарата, осуществляющие газообмен с легоч
ными капиллярами, — состоят из двух типов клеток. Пер
вый тип клеток осуществляет обмен кислородом и угле
кислым газом, то есть непосредственно дыхательный про
цесс. Второй тип вырабатывает специальное вещество под
названием сурфактант, которое препятствует слипанию
альвеол и поддерживает дыхательные пути открытыми.

76

Ученые выяснили, что при развитии эмбриона оба
типа клеток образуются из стволовых клеток одного и
того же вида. Дальнейшие эксперименты на мышах
доказали, что, если один тип альвеолярных клеток не
функционирует, то клетки второго типа начинают видо
изменяться и превращаться в необходимые клетки без
всякой дополнительной стимуляции. Исследователи
заявили, что результаты работы позволили им узнать о
ранее неизвестных возможностях организма. Ученые
планируют продолжать работу, чтобы понять, какие
механизмы лежат в основе этих преобразований.
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Р.В. Марушко, Т.Л. Марушко

Застосування препарату «БіоспоринBБіофарма» для
корекції дисбіозу кишечника у дітей раннього віку
ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України», м. Київ
SOVREMENNAYA PEDIATRIYA. 2015.2(66):77%82

Сьоогодні порушення складу та функцій мікробіоти кишечника розглядають як найбільш розповсюджені патологічні
стани у дітей, особливо в ранньому віці. У статті наведені дані літератури, які відображають роль кишкової мікробіо#
ти в підтримці гомеостазу організму, забезпеченні нормальної фізіологічної функції кишечника, процесів травлення та
метаболізму. Висвітлюються питання порушень складу та функцій кишкової мікробіоти при різних захворюваннях
шлунково#кишкового тракту та обґрунтовується важливість корекції мікробіоценозу із застосуванням пробіотичних
препаратів у комплексній терапії захворювань кишечника. Літературні дані та результати власних досліджень ефек#
тивності та безпеки препарату «Біоспорин#Біофарма», який належить до групи самоелімінуючих пробіотиків#анта#
гоністів, дозволяють рекомендувати його до широкого застосування в педіатричній практиці для корекції дисбіозу
кишечника у дітей раннього віку, у тому числі немовлят з тримісячного віку.
Ключові слова: дисбіоз кишечника, діти раннього віку, пробіотичні препарати.

станніми роками значну увагу клініцистів
О
та науковців привертають питання біологічної
ролі системи мікробіоценозу в організмі людини.
Різноманітна мікрофлора, пов’язана зі шкірою
та слизовими оболонками, супроводжує людину все
життя. Мікроорганізми колонізують різні екологічні ніші
в макроорганізмі та формують при цьому стійкі мікробні
асоціації, життєдіяльність яких тісно пов’язана із життє
діяльністю макроорганізму.
Нормальна мікрофлора (мікробіота) людини є філо
генетично сформованою системою мікробіоценозу,
що характеризується відповідним видовим складом
та займає той чи інший біотоп в організмі людини.
Мікробіота має надзвичайно важливе загальнобіологічне
значення для життєдіяльності людського організму.
За визначенням R. Dubos та співавт. (1966), «аутофлора,
набута на самому ранньому етапі життя дитини, так сут
тєво впливає на її морфологічний та фізіологічний статус,
що більшість характеристик дорослого організму, які вва
жаються спадковими, насправді визначаються особливо
стями формування та станом мікроекологічної системи
організму».
Загальна маса всіх мікроорганізмів, які колонізують
органи та тканини людини, становить біля 5% від маси
тіла — у дорослої людини це 3–5 кг. Мікробіота включає
біля 500 видів мікроорганізмів. Основними місцями лока
лізації мікробіоти (біотопами) є шлунковокишковий
тракт (ШКТ), шкіра, дихальні шляхи, урогенітальна
система. Нормальна мікрофлора розподілена в організмі
людини нерівномірно за кількістю та видовим складом
мікроорганізмів. Було підраховано, що шкіру людини
колонізують біля 1012, ротову порожнину — біля 1010,
а в травному тракті загальна кількість мікроорганізмів
досягає 1014–15, що приблизно в 10–100 разів перевищує
загальну кількість еукаріотичних клітин в організмі
людини [11].
Найбільш значущою для людського організму визнана
мікробіота ШКТ. Численними дослідженнями доведена
роль нормальної мікрофлори ШКТ для забезпечення
росту та розвитку дитини, високого рівня здоров’я
та резистентності до дії негативних чинників довкілля,
оскільки представники нормофлори, передусім біфідо
та лактобактерії, беруть активну участь у процесах трав
лення та засвоєння макро та мікронутрієнтів, синтезі
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деяких амінокислот, вітамінів (К, В2, В5, В9, В12, Н), біоло
гічно активних речовин. Крім того, кишкова мікробіота
виконує в організмі дитини захисну та бар'єрну функції
(забезпечує захист кишечника від колонізації патогенною
мікрофлорою та перешкоджає проникненню в організм
через стінку кишечника патогенних бактерій, токсинів
та алергенів), імуномодулюючу функцію (забезпечує
формування та підтримку нормальної роботи місцевого
та загального імунітету дитини) [22].
Дуже цікавими є результати досліджень останніх
років, які довели роль кишкової мікробіоти у забезпечен
ні функціонування нервової системи (у тому числі ЦНС)
та когнітивних функцій людини. Доведено, що нормальна
кишкова мікрофлора синтезує такі нейромедіатори,
як ацетилхолін, дофамін, норадреналін, адреналін та серо
тонін, що забезпечують тонку регуляцію дозрівання
та діяльності нервової системи дитини [20]. Встано
влений також взаємозв'язок між макроорганізмом
та мікробіотою кишечника на генетичному рівні — здій
снюється обмін генетичною інформацією [4,17].
Порушення стану кишкової мікробіоти чинить
негативний вплив на розвиток та здоров’я дитини, може
служити причиною розвитку аліментарно залежних за
хворювань, навіть при дотриманні принципів раціональ
ного вигодовування, є вагомим фактором ризику пору
шень імунного статусу дитини. Клінічні та епідеміологіч
ні дослідження підтверджують, що дисбіоз кишечника
(зменшення кількості облігатних мікроорганізмів та
збільшення патогенних та умовнопатогенних) у дітей
поєднується із підвищеною захворюваністю на інфекційні
кишкові та респіраторні, алергічні захворювання, супро
воджується порушеннями нервовопсихічного розвитку
дитини, розладами в психоемоційній сфері людини
(за рахунок негативної дії деяких нейротрансмітерів
бактеріального походження) [4]. Доведено, що порушен
ня процесу формування мікробіоти кишечника в періоді
новонародженості та дисбіоз кишечника у дітей раннього
віку є вірогідним прогностичним фактором ризику
розвитку екземи та інших важких алергічних захворювань
у старшому віці [1,26].
Експериментальними дослідженнями показано,
що дисбаланс кишкової мікробіоти та дефіцит біфідобак
терій у кишечнику викликає морфологічні порушення
структури його стінки (зменшення висоти ворсинок та
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глибини крипт, зменшення числа пеєрових бляшок
та числа Вклітин, які синтезують sIgA, зниження цито
протективних властивостей слизу) [14].
Усе вищенаведене доводить важливість профілактики
та своєчасної корекції порушень мікробіоти кишечника
у дітей раннього віку.
Для корекції дисбіозу кишечника застосовують дієто
терапію; антибактеріальні препарати, які пригнічують
розвиток патогенних і умовнопатогенних бактерій; лікар
ські засоби та біологічні добавки, які містять пробіотичні
культури та/або пребіотики. Останніми роками вивчаєть
ся метод трансплантації фекальної мікробіоти («fecal mic
robiota transplantation») у лікуванні найбільш важких
форм дисбіозу кишечника [16].
Терапія із застосуванням пробіотиків, що наразі роз
глядається як оптимальний метод лікування дисбіотич
них змін кишкової мікробіоти, повинна забезпечувати
такі ефекти, як розвиток антимікробного ефекту, посилен
ня бар'єрної функції епітелію кишечника та модулювання
імунної відповіді.
Пробіотики чинять різнобічний вплив на організм
людини та її мікробіоту: взаємодія на рівні мікроорганіз
мів, взаємодія із слизовими оболонками ШКТ та систе
мою імунного захисту. Пробіотічні бактерії, як і індигенна
мікрофлора, забезпечують колонізаційну резистентність
макроорганізму (пригнічують життєдіяльність і адгезію
патогенних та умовнопатогенних бактерій до слизової
оболонки кишечника шляхом конкуренції за харчові
нутрієнти та адгезивні рецептори, змінюють рН внутріш
ньокишкового середовища, а також синтезують поліпеп
тиди, які мають протимікробну активність).
Одним із механізмів дії пробіотичних культур
є нормалізуючий вплив на процеси відновлення муцинів
преепітеліального слизового бар'єру та функціонування
епітеліальних клітин, їх структурних компонентів
та міжклітинних взаємозв'язків, що покращує протектив
ні властивості слизової оболонки кишечника і також
забезпечує зменшення адгезії, інвазії і транслокації пато
генних та умовнопатогенних бактерій до внутрішнього
середовища організму [24]. Пробіотичні мікроорганізми
впливають також на систему імунного захисту — за раху
нок активації імунокомпетентних клітин покращують
захисні локальні та загальні імунні реакції, забезпечують
адекватний синтез SIgA та інших факторів імунного
захисту, беруть участь у формуванні імунологічної толе
рантності організму [9,27].
Серед існуючих пробіотиків виділяють такі групи:
— монокомпонентні пробіотики, які містять один
штам бактерій (Bifidobacterium spp., Lactobacilli spp.,
Escherichia coli);
— полікомпонентні пробіотики, які містять декілька
симбіотичних штамів бактерій одного виду або різ
них видів із взаємопосилюючою дією;
— комбіновані препарати (синбіотики), до складу
яких входять пробіотичні культури бактерій та
пребіотики (фруктоолігосахариди, стеарат магнію
та інші);
— самоелімінуючі споротвірні пробіотикиантагоні
сти, до складу яких входять неспецифічні для
людини мікроорганізми (Bacillus spp., Saccharomy#
ces boulardii тощо) [2,13,23].
Оцінка ефективності застосування пробіотиків нау
ковцями та клініцистами неоднозначна. Ряд дослідників
вказують на високу клінічну ефективність застосування
пробіотиків на основі біфідо, лактобактерій та кишкової
палички [4,18]. За іншими даними, ці препарати не мають
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виразного та тривалого клінічного ефекту [20]. Недо
статню ефективність такої пробіотикотерапії пояснюють
чужорідністю для людини мікроорганізмів, які входять до
складу пробіотиків, а також недостатнім урахуванням
високої видової, індивідуальної та анатомічної специфіч
ності мікрофлори осіб, яким призначають ці препарати.
У результаті штами мікроорганізмів, що проявляють
в лабораторних умовах або в експерименті на тваринах
високу пробіотичну активність, можуть не проявляти її
в організмі людини [9].
Недостатній ефект від застосування лакто та біфі
добактерій у складі пробіотика пояснюють також нега
тивним конкуруючим впливом на них патогенних та
умовнопатогенних бактерій, надлишковий ріст яких спо
стерігається при дисбіозі кишечника. За цих умов пред
ставники пробіотичної флори не досягають слизової
кишечника, зменшується їх адгезивна спроможність,
відбувається пригнічення росту та посилюються процеси
руйнування [25]. У ряді робіт на підставі експерименталь
них досліджень показано, що біфідо та лактобактерії,
які потрапляють в кишечник в складі пробіотика, не стіль
ки розмножуються в кишечнику, скільки служать харчо
вим середовищем для інтенсивного розвитку власних
представників індигенної мікрофлори [24].
Одне з провідних місць у терапії дисбіозу сьогодні
відводиться селективній або неселективній деконтамі
нації кишечника для пригнічення надлишкової флори.
Залежно від ступеня порушень кишкової мікрофлори,
домінування того чи іншого виду мікроорганізмів
використовують антибіотики, кишкові антисептики та
пробіотики [9].
Споротвірні бактерії роду Bacillus мають виразні
антагоністичні властивості по відношенню до більшості
патогенних і умовнопатогенних бактерій, що визначає
ефективність застосування пробіотиків, до складу яких
входять ці мікроорганізми. Такі переваги бактерій роду
Bacillus перед іншими представниками екзогенної
мікрофлори, як нешкідливість переважної більшості
представників цього роду для макроорганізму, навіть
у високих концентраціях, стійкість до літичних ферментів
і обумовлену цим високу життєдіяльність в ШКТ, тех
нологічність у виробництві, стабільність при зберіганні,
екологічну безпеку, визначають перспективи використан
ня цих бактерій для створення біопрепаратів [8].
Дослідженнями in vitro доведено, що Bacillus spp.
мають високу антагоністичну активність по відношенню
до більшості грампозитивних та грамнегативних бактерій,
у тому числі їх антибіотикорезистентних штамів, грибів
роду Candida та не впливають на представників нор
мальної мікрофлори. Встановлено, що по відношенню до
ряду збудників пробіотики на основі Bacillus subtilis
демонструють порівнянну, а в деяких випадках — і більш
виразну активність, ніж традиційні антибіотики та проти
грибкові препарати [8].
В основі механізму антагоністичної дії бактерії роду
Bacillus лежить синтез різних за природою біологічно
активних речовин (поліпептидні антибіотики, лізоцим,
літичні ферменти), що проявляють як бактерицидний, так
і бактеріостатичний ефекти. Підтверджені також
імуномодулюючі властивості бактерій роду Bacillus
(підсилення клітинного та гуморального імунітету, підви
щення неспецифічної резистентності організму людини)
[3,23]. Крім того, у процесі своєї життєдіяльності ці бакте
рії активують власний синтез антимікробних пептидів
епітелієм ШКТ, а також синтезують комплекс ферментів,
які чинять стимулюючий і регулюючий вплив на процеси
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перетравлення та сприяють поліпшенню засвоєння
їжі [7].
Штами Bacillus subtilis УКМ В5007 та Bacillus licheni#
formis УКМ В5514 показали найбільшу антагоністичну
активність по відношенню до бактеріальних агентів серед
усіх штамів бактерій роду Bacillus, які застосовуються
в складі пробіотиків, що вказує на переваги їх засто
сування при бактеріальних інфекціях та дисбіозах кишеч
ника [7,8].
При надходженні до ШКТ бактерії роду Bacillus
протягом двох годин практично повністю (до 90%)
переходять у вегетативні форми та інтенсивно синтезують
протеолітичні ферменти, каталазу, дипіколінову кислоту
та інші біологічно активні речовини з наступною дифу
зією останніх на слизову оболонку кишечника. Це приз
водить до пригнічення росту патогенних та умовнопа
тогенних мікроорганізмів, стимуляції обміну та процесів
травлення, що створює умови для домінуючого та актив
ного росту власних Lactobacillus та Bifidobacterium.
При розробці пробіотиків належна увага сьогодні при
діляється питанням взаємодії мікрофлори кишечника
та організму людини на генетичному рівні, яка полягає
в обміні генетичною інформацією. Встановлено, що в дея
ких випадках (морфофункціональна незрілість ШКТ,
стресові ситуації, гострі респіраторні або кишкові інфек
ції, транзиторний імунодефіцит, порушення бар'єрних
властивостей травного тракту при хронічних захворюван
нях кишечника, тривала антибактеріальна терапія тощо)
у дитини виникає ризик «геномного взлому». Тому
при застосуванні нетипових для нормальної мікробіоти
кишечника мікроорганізмів важливо враховувати їх
здатність швидко виводитись із травного тракту. Бактерії
роду Bacillus, як транзиторні учасники кишкової
мікробіоти, протягом 24–36 годин самоелімінуються
із травного тракту, що визначає високий рівень безпеки
їх застосування [6].
У теперішній час існує цілий ряд препаратів пробіо
тичної дії, до складу яких входять живі бактерії роду
Bacillus. Клінічними дослідженнями доведена перс
пективність їх застосування в педіатрії, гінекології,
гастроентерології, дерматології, стоматології [6,8].
Препарат «БіоспоринБіофарма» (виробництво
«ПрАТ Біофарма», Україна) належить до групи самоелі
мінуючих пробіотиківантагоністів. Діюча речовина: два
види бактерій (Bacillus subtilis УКМ В#5007 та Bacillus
licheniformis УКМ В#5514), які діють синергічно. Одна
доза препарату містить 1,1х10910х109 ліофілізованих
живих клітин. Допоміжні речовини: сахароза (або цукор
дрібнокристалічний), желатин, натрію хлорид.
Показаннями для застосування препарату «Біоспо
ринБіофарма» у педіатричній практиці є:
— гострі кишкові інфекції легких та середніх форм,
а також важких форм (у пацієнтів з протипока
заннями до антибіотикотерапії), які спричинені
патогенними та умовнопатогенними мікроорга
нізмами;
— період реконвалесценції після гострих кишкових
інфекцій;
— дисбактеріоз та дисфункції кишечника;
— профілактика гнійносептичних ускладнень у після
операційному періоді;
— хронічний афтозний стоматит.
Дітям препарат «БіоспоринБіофарма» призначають
внутрішньо (перорально) за 30–40 хвилин до прийому
їжі по 1 дозі 2 рази на добу. За необхідності кратність при
йому може бути збільшена до трьох разів на добу. Трива
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лість курсу терапії становить від 5–7 днів при гострих
кишкових інфекціях до 10–20 днів при дисбактеріозі
кишечника. Препарат застосовують у вигляді суспензії,
для отримання якої вміст флакону розчиняють кип’я
ченою водою кімнатної температури. При лікуванні
афтозного стоматиту дітям призначають по 2 дози 2 рази
на добу протягом 14 днів (після прийому їжі та ополіс
кування ротової порожнини).
Механізм дії препарату «БіоспоринБіофарма»,
передусім зумовлений бактерицидним та бактеріостатичним
ефектами, синтезом антибіотикоподібних речовин
та бактеріоцинів, що спричиняє елімінацію, пригнічення
росту та розмноження патогенних та умовнопатогенних
мікроорганізмів. Крім того, препарат чинить дезалер
гізуючі та антитоксичні ефекти, забезпечує ферментатив
не розщеплення токсинів, високомолекулярних білків,
гемаглютинів та інших алергенів, а також створює
сприятливі умови для заселення нормофлори (за рахунок
синтезу дипіколінової кислоти, зменшення рН кишечни
ка та ін.), тобто має пребіотичні властивості.
На даний час накопичений позитивний досвід засто
сування препарату «БіоспоринБіофарма» при кишкових
інфекціях, хронічному коліті, синдромі подразненого
кишечника, кандидозі, атопічному дерматиті у дорослих,
у тому числі вагітних, та дітей старшого віку [10].
У літературі є також повідомлення про застосування пре
парату «БіоспоринБіофарма» при захворюваннях ки
шечника у дітей раннього віку [5].
Нами вивчалася ефективність та безпека застосування
самоелімінуючого споротвірного пробіотикаантагоніста
«БіоспоринБіофарма» у комплексі лікування функ
ціональних та органічних захворювань кишечника у дітей
раннього віку.
Під спостереженням знаходились 40 дітей віком від
трьох місяців до трьох років з функціональною або
органічною патологією нижніх відділів ШКТ. Серед
них функціональні захворювання кишечника мали
24 дитини, у тому числі функціональний закреп —
15 дітей, функціональну діарею — 9 дітей. Органічну пато
логію кишечника мали 16 дітей, у тому числі хронічний
неспецифічний невиразковий коліт — 11 дітей, гастроін
тестинальну харчову алергію — 5 дітей.
У ході виконання дослідження діти отримували стан
дартне комплексне лікування відповідно до клінічних
протоколів МОЗ України, у тому числі в якості пробіоти
ка препарат «БіоспоринБіофарма» по одній дозі двічі
на день протягом 10–20 днів (залежно від тяжкості за
хворювання, ступеня дисбіозу кишечника та динаміки
патологічних симптомів).
У ході дослідження кожен пацієнт проходив клініко
лабораторне обстеження: клінічні спостереження, загаль
ноклінічні інструментальне та лабораторне обстеження,
бактеріологічне дослідження фекалій, імунологічні
дослідження — визначення концентрації специфічних
(SIgA) та неспецифічних (лізоцим) факторів у копро
фільтратах.
Ефективність лікування оцінювали на основі ступеня
регресії клінічних симптомів та динаміки лабораторних
показників (імунологічне дослідження крові, бактеріоло
гічне та імунологічне дослідження фекалій). Безпечність
застосування препарату «БіоспоринБіофарма» оціню
валась на підставі аналізу його переносимості за суб'єк
тивними даними щодо стану дитини, які повідомлялись
батьками, та результатами об'єктивного спостереження.
При бактеріологічному дослідженні фекалій на стар
ті лікування було виявлено дисбіоз різного ступеня
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Таблиця
Частота клінічних симптомів у дітей в динаміці лікування, абс. (%)
Клінічні симптоми

До лікування

На 7B8 добу

Після лікування

Порушення частоти випорожнень

33 (82,5)

15 (37,5)

6 (15,0)

Порушення консистенції та характеру стільця

36 (90,0)

17 (42,5)

10 (25,0)

Больовий абдомінальний синдром

26 (65,0)

7 (17,5 )

5(12,5)

Метеоризм та посилена флуктуація

28 (70,0)

17 (42,5 )

8 (20,0)

Утруднена дефекація або біль під час неї

12 (30,0)

7 (17,5 )

3 (7,5)

Порушення апетиту

25 (62,5)

8 (20,0)

6 (15,0)

практично у всіх взятих під спостереження дітей, у тому
числі у 22 (91,7%) дітей з функціональними захворю
ваннями кишечника та у 16 (100%) дітей з органічними
захворюваннями, що підтверджує необхідність включен
ня пробіотиків у комплекс лікування дітей не тільки
з органічною, але й з функціональною патологією
нижніх відділів ШКТ.
На початку дослідження понад половина дітей
(біля 60%) мали дисбіоз ІІ ступеня, 20% дітей мали гли
бокі дисбіотичні порушення (дисбіоз ІІІ ступеня). Рівень
біфідобактерій на старті лікування в середньому становив
5,4±0,68 lgКУО/г, лактобактерій — 5,2±0,63 lgКУО/г.
Кількісне зниження біфідолактофлори (БЛфлори)
супроводжувалось збільшенням концентрації пред
ставників сапрофітної мікрофлори, розгальмуванням
проліферативної активності умовнопатогених бактерій
та грибкової флори, що проявлялось більш високими
відносно дітей контрольної групи концентраціями у фека
ліях стафілокока, протея, клебсієли, ентеробактера
(7,8±0,8 lgКУО/г) та грибів Candida (5,2±0,5 lgКУО/г),
появою E. coli зі зміненими властивостями в діагностично
значущій концентрації.
Бактеріологічне дослідження фекалій після проведе
ного лікування показало, що включення в комплекс тера
пії препарату «БіоспоринБіофарма» сприяло нормаліза
ції стану мікробіоти кишечника у переважної більшості
дітей, як за рахунок відновлення нормального рівня
БЛфлори (концентрація біфідобактерій в копрофільтра
тах підвищилась до 9,3±0,84 lgКУО/г, лактобактерій —
до 8,7±0,64 lgКУО/г, р<0,01), так і за рахунок зменшення
концентрації умовнопатогенної та грибкової флори
у 2–2,5 разу (р<0,01). Поряд з нормалізацією кількості
анаєробної мікрофлори виявлено відновлення числа
аеробної мікрофлори (E. coli з нормальними властивостя

Рис. Спектр кишкової мікрофлори у дітей в динаміці лікування
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ми), про що свідчило підвищення абсолютної їх кількості
з 5,4±0,66 lgКУО/г до 7,3±0,8 lgКУО/г (р<0,05) (рис.).
У більшості дітей основної групи в результаті прове
деного лікування стан мікробіоценозу кишечника норма
лізувався або було відмічено зменшення ступеня дисбіозу —
відсутність дисбіозу спостерігалася у 75% дітей, дисбіоз
І ступеня — у 20% дітей, в той час як дисбіоз ІІ ступеня
після закінчення лікування зберігся тільки у двох дітей,
а дисбіоз ІІІ ступеня не був виявлений у жодної дитини.
Бактеріологічне обстеження через два місяці після
закінчення курсу лікування препаратом «Біоспорин
Біофарма показало, що у більшості дітей зберігався
нормальний склад кишкової мікробіоти, а дисбіоз кишеч
ника (переважно І ступеня) був виявлений тільки у 30%
дітей, що вказує на стійкість терапевтичного ефекту.
Результати імунологічних досліджень показали,
що включення препарату «БіоспоринБіофарма» чинить
позитивний вплив як на специфічну, так і на неспеци
фічну ланки місцевого імунітету (достовірне збільшення
концентрації SIgA та лізоциму в копрофільтратах),
що збігається із клінічними та експериментальними дани
ми інших науковців про імуномодулюючу дію бактерій
роду Bacillus на систему місцевого імунітету [3,23].
Клінічні спостереження за дітьми у динаміці лікування
показали швидке зменшення або зникнення патологічних
симптомів з боку ШКТ та тривалий клінічний ефект. Так, на
6–8 добу лікування у 15 (37,5%) дітей відбулася нормаліза
ція частоти випорожнень; батьки 17 (42,5)% дітей відмітили
покращення консистенції та характеру випорожнень; утруд
нення дефекації або біль під час неї зникли
у 7 (17,5%) дітей; метеоризм та посилена флуктуація зникли
на 5–7 добу у 17 (42,5%) дітей. Після закінчення курсу ліку
вання у 28 (70%) дітей основної групи частота та характер
випорожнень відповідали нормальним показникам (табл.).
Клінічне обстеження через два місяці після закінчення
курсу «БіоспоринБіофарма» показало, що 80% дітей
на момент огляду не мали скарг з боку ШКТ, і тільки
у 20% дітей відмічено епізоди кишкових розладів або заго
стрення основного захворювання. Індивідуальна перено
симість препарату була хорошою у всіх (100%) дітей.
У динаміці прийому препарату «БіоспоринБіофарма»
в жодному випадку не спостерігали будьяких негативних
впливів на загальний стан дітей, роботу нервової, серцево
судинної та травної систем, а також алергічних реакцій.
Таким чином, характеристики препарату «Біоспорин
Біофарма», який належить до групи самоелімінуючих про
біотиківантагоністів, літературні дані та результати влас
них досліджень ефективності та безпеки застосування
дозволяють рекомендувати його до широкого застосування
в педіатричній практиці для корекції дисбіозу кишечника
у дітей раннього віку, починаючи з трьох місяців життя.
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Использование препарата «БиоспоринBБиофарма» для коррекции дисбиоза кишечника у детей раннего возраста
Р. В. Марушко, Т.Л. Марушко
ГУ «Институт педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины», г. Киев
В настоящее время нарушения кишечной микробиоты рассматривают как наиболее распространенные патологические состояния у детей, особенно
в раннем возрасте. В статье приведены данные литературы, отражающие роль кишечной микробиоты в поддержании гомеостаза организма,
обеспечении нормальной физиологической функции кишечника, процессов пищеварения и метаболизма. Освещаются вопросы нарушений состава
и функций кишечной микробиоты при различных заболеваниях желудочнокишечного тракта и обосновывается важность коррекции
микробиоценоза с применением пробиотических препаратов в комплексной терапии заболеваний кишечника. Литературные данные и результаты
собственных исследований эффективности и безопасности препарата «БиоспоринБиофарма», который относится к группе самоелиминирующих
пробиотиковантагонистов, позволяют рекомендовать его к широкому применению в педиатрической практике для коррекции дисбиоза кишечника
у детей раннего возраста, в том числе младенцев с трехмесячного возраста.
Ключевые слова: дисбиоз кишечника, дети раннего возраста, пробиотические препараты.
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Effectiveness of preparation biosporinBbiopharma in infants with intestinal dysbiosis
R.V. Marushko, T.L. Marushka
SI «Institute of Pediatrics, Obstetrics and Gynecology, National Academy of Medical Sciences of Ukraine», Kiev
Currently, disorders of the intestinal microbiota are considered as the most common pathological conditions in children of first years of life. The article pres
ents the data in the literature, reflecting the role of the intestinal microbiota in the maintenance of homeostasis, ensuring the normal physiological function of
bowels, digestion and metabolism. Highlights issues of intestinal microbiota disorders and functions in various diseases of gastrointestinal tract and the
importance in correcting the microbiocenosis using probiotics in the treatment of intestinal diseases. Literature data and the results of the own research on
the effectiveness and safety of the preparation «BiosporinBiopharma», which refers to a group of selfeliminating probioticantagonist, allow to recommend
it for wide use in pediatric practice for the correction of intestinal dysbiosis in infants beginning from 3 month age.
Key words: intestinal dysbiosis, infants, probiotics.
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НОВОСТИ
Аллергологи Франции назвали
самые опасные растения
С приходом весны у многих из нас проявляются
такие неприятные симптомы, как жжение в глазах и
выделения из носа, связанные с распространением
пыльцы растениями.
Могут ли комнатные растения увеличить риск
развития аллергии? Французская национальная сеть
аэробиологических наблюдений составила список,
включающий 25 видов растений, усиленно вырабаты
вающих пыльцу, способную вызывать аллергию. Лиде
рами среди деревьев являются кипарис и берёза, за кото
рыми следуют ольха, ясень и дуб. Следующими в спис
ке стоят орешник, ива, платан, граб, липа и олива.
Выход — в спиливании деревьев? Конечно, убрав
деревья, растущие непосредственно перед вашим домом,
можно существенно облегчить симптомы аллергии.
Однако это полностью не решит проблему, так как
пыльца обладает свойством разлетаться на очень далё
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кие расстояния. К тому же протеин, содержащийся в
пыльце берёзы и являющийся сильным аллергеном,
имеется также и в некоторых фруктах: вишне, персике,
сливе, киви, лесных орешках, яблоке.
Нужно ли опасаться комнатных растений? Некото
рые комнатные растения, действительно, могут вызвать
аллергию, например, фикус бенджамина. К аллергенам
относятся также филодендрон и абутилон.
Можно ли ограничить проникновение пыльцы в
дом?Невозможно полностью воспрепятствовать прони
кновению пыльцы в дом. Однако можно несколько огра
ничить её поступление. Так, если сосед косит газон,
лучше держать окна закрытыми. Существует предвзя
тое мнение, что вечером и ночью содержание пыльцы в
воздухе минимально, и окна можно оставлять открыты
ми. На самом деле именно в этот период суток уровень
пыльцы достигает максимума.
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Г.О. Леженко, О.Є. Пашкова

Місце синбіотичної терапії у корекції функціональних
порушень жовчовивідних шляхів у дітей
Запорізький державний медичний університет, Україна
SOVREMENNAYA PEDIATRIYA. 2015.2(66):83%87

У роботі вивчено клінічну ефективність застосування синбіотичного препарату «Коліфагіна ПРО» при
функціональних розладах біліарного тракту у дітей. Показано, що застосування препарату в комплексній терапії
дисфункції жовчовивідних шляхів і сфінктера Одді у дітей сприяє підвищенню ефективності терапії захворювання за
рахунок нормалізації кишкової мікрофлори і функції травлення.
Ключові слова: дискінезія жовчовивідних шляхів, діти, дисбіоз, синбіотик.

Вступ
ахворювання жовчовивідних шляхів у дітей скла
дають близько чотирьох п'ятих усіх гастроентеро
логічних захворювань неінфекційної природи [9,12]. Най
частіше у дитячому віці зустрічаються функціональні
порушення жовчного міхура та сфінктера Одді — 30–40%
загальної популяції, що становить 97,2% від усієї патології
жовчовивідних шляхів у дошкільнят і 75,8% у дітей
шкільного віку [11].
В основі усіх дисфункціональних розладів жов
човивідних шляхів лежать порушення току жовчі та її
виділення в дванадцятипалу кишку внаслідок порушення
м'язового тонусу структур жовчовивідних шляхів [7].
Надходячи у в шлунковокишковий тракт, жовч виконує
численні травні функції: емульгування жирів, активація
панкреатичних ферментів, забезпечення оптимального
pH у дванадцятипалій кишці, забезпечення всмоктування
ліпідів у тонкій кишці, стимуляція кишкової моторики,
посилення всмоктування жиророзчинних вітамінів, при
гнічення активності гнильної мікрофлори у товстій кишці.
Дисфункція біліарного тракту супроводжується дефіци
том жовчних кислот у тонкій кишці. У здорової людини
бактерії, що знаходяться в системній циркуляції, знищу
ються ретикулоендотеліальною системою, зосередженою
переважно у печінці. Головними функціями ретикулоен
дотеліальної системи є фагоцитоз і знищення бактерій
і ендотоксинів, що надходять у печінку через систему
ворітної вени [8]. В умовах дефіциту жовчних кислот
за рахунок відсутності жовчного антибактеріального
бар'єру часто приєднується синдром надлишкового
бактеріального росту в тонкій кишці [6]. При синдромі
надлишкового бактеріального росту відбувається перед
часна декон'югація жовчних кислот у верхніх відділах
тонкої кишки. Це сприяє порушенню ентерогепатичної
циркуляції жовчних кислот, що, в свою чергу, змінює
структуру жовчної міцели, порушує емульгацію жирів їжі,
внаслідок чого порушується їх перетравлювання і всмок
тування [10]. У результаті порушення процесів травлення
при дисфункції жовчовивідних шляхів відбувається зміна
нормальної мікрофлори товстого кишечника — зниження
кількості облігатних форм мікроорганізмів (біфідобакте
рій, лактобацил тощо) і підвищення числа умовнопато
генних видів [3].
Медикаментозна терапія функціональних розладів
жовчного міхура та сфінктера Одді, незалежно від форми,
повинна бути комплексною. У завдання лікування входять:
відновлення продукції жовчі, тонусу сфінктерної системи
та відновлення тиску в дванадцятипалій кишці [5].
Беручи до уваги, що моторні порушення жовчного
міхура та сфінктера Одді сприяють формуванню дисбіо
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тичної патології у тонкій та товстій кишках, патогенетич
но обґрунтованим підходом до лікування функціональних
розладів біліарного тракту є застосування пре та пробіоти
ків, які поряд з відновленням мікробного складу кишечника
покращують метаболізм жовчних кислот і стимулюють
регенерацію пошкоджених декон'югованими жовчними
кислотами епітеліоцитів кишкової стінки [4]. Вибір
пробіотика повинен ґрунтуватися на його відповідності
вимогам, що висуваються до таких препаратів [2]:
• вміст мікроорганізмів, пробіотичний ефект яких
доведено в рандомізованих контрольованих дос
лідженнях;
• відсутність побічних ефектів при тривалому ви
користанні;
• колонізаційний потенціал, тобто збереження в трав
ному тракті до досягнення максимальної пози
тивної дії (стійкість до низьких значень рН,
жовчних кислот, антимікробних субстанцій, що
продукуються індигенною мікрофлорою; добра
адгезія до епітелію слизових оболонок);
• стабільні характеристики, як в клінічному, так і тех
нологічному плані;
• висока швидкість росту і розмноження в умовах,
близьких до таких у кишковому тракті;
• при введенні у великих кількостях мінімальна здат
ність до транслокації з просвіту травного тракту
у внутрішнє середовище макроорганізму;
• чітке біологічне, біохімічне і генетичне маркування,
як для виключення фальсифікації, так і для періо
дичного контролю ідентичності вихідних пробіо
тичних штамів і виробничих культур у процесі їх
експлуатації.
Основною групою мікроорганізмів, які використовують
ся у складі сучасних пробіотичних препаратів і продуктів,
є молочнокислі бактерії роду Bifidobacterium і Lactobacillus.
Це обумовлено постійною присутністю даних бактерій
у складі нормобіоценозу людини і накопиченням величез
ної кількості даних, що свідчать про ключову фізіологічну
роль біфідобактерій і лактобацил у функціонуванні мікрое
кологічної системи здорових людей. Найважливішими
фізіологічними функціямі біфідобактерій і лактобацил
в організмі господаря є участь в обмінних процесах і реа
лізації колонізаційної резистентності [13]. Підвищення
кількості біфідобактерій у товстій кишці призводить до
збільшення синтезу компонентів, що інгібують потенційні
патогени, зниження рівня аміаку у крові і виробництва
вітамінів і травних ферментів [8]. Слід також зазначити, що
ефект пробіотиків має штамоспецифічний характер.
Таким чином, наведені дані виступають патогенетич
ним підґрунтям вибору оптимального пробіотичного
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препарату для профілактики та терапії дисбіозу кишеч
ника. На наш погляд, наведеним вимогам цілком відпо
відає сучасний пробіотик з пребіотичним компонентом
«Коліфагіна ПРО», в одному флаконі якого міститься
1 млрд Lactobacillus rhamnosus LR06 та 1 млрд Bifidobac#
terium breve BR03.
Lactobacillus rhamnosus є одним з видів пробіотичних
бактерій. Lactobacillus rhamnosus було вперше виділено
в 1983 році в кишечнику здорової людини вченими
Баррі Голдин і Шервуд Горбач. За даними цих дослідни
ків, Lactobacillus rhamnosus проявляє стійкість до соляної
кислоти шлунка та жовчі, має високу здатність до адгезії
до епітелію слизової оболонки кишечниа і продукує
молочну кислоту, у результаті чого вона зупиняє розмно
ження патогенних бактерій в кишечнику, а також допома
гає відновити баланс нормальної мікрофлори [14]. Крім
того, Lactobacillus rhamnosus має імуномодулюючий ефект,
може зменшувати виразність запалення в кишкової стінці
[19]. У результаті прийому Lactobacillus rhamnosus було
відзначено збільшення продукції секреторних IgAанти
тіл, що посилюють опір ротавірусам [22].
У дослідженнях, проведених у 2000 році в ряді євро
пейських країн, було доведено ефективність призначення
Lactobacillus rhamnosus хворим на ротавірусну інфекцію
дітям, що скоротило тривалість діареї на один день [18].
У іншому дослідженні було показано, що прийом Lactobacil#
lus rhamnosus скорочував тривалість діареї та частоту випо
рожнень при антибіотикасоційованій діареї, що виникла як
ускладнення антихелікобактерної терапії [15]. Доведено
безпечність використання Lactobacillus rhamnosus у хворих
на СНІД та у пацієнтів із синдромом короткої кишки [16].
На сьогодні накопичено значний науковий матеріал, який
ґрунтується на принципах доказової медицини, щодо ефек
тивності та безпеки Lactobacillus rhamnosus, що володіють
антагоністичною активністю, у профілактиці та лікуванні
антибіотикасоційованої діареї у дітей [17,21,23].
Вifidobacterium breve відіграє важливу роль у функціо
нуванні шлунковокишкового тракту людини. Дані бакте
рії мають наступні властивості:
• перешкоджають розмноженню патогенних мікро
організмів у кишечнику, що сприяє відновленню
балансу нормальної мікрофлори кишечнику і усу
ненню дисбіозу;
• підвищують локальний захист шляхом зниження
проникнення патогенних мікроорганізмів через
стінку кишечника:
• гальмують адгезивні властивості E. coli, пригнічу
ють розвиток у кишечнику багатьох патогенних
мікроорганізмів, зокрема бактерій типу Clostridium,
Enterobacteriaceae, Pseudomonas, Staphilococcus;
• мають протизапальні властивості за рахунок індук
ції кишкових інтерлейкинів10 та продукції Тхел
перів [20].
До складу «Коліфагіна ПРО» входять також фрукто
олігосахариди пребіотичних волокон, які вибірково стиму
люють ріст біфідо і лактобактерій, пригнічують розвиток
патогенних бактерій, попереджають виникнення та розви
ток гнилісних процесів і надлишкового газоутворення
в кишечнику, покращують перетравлення та беруть участь
у підтримці цілісності імунної системи.
«Коліфагіна ПРО» виготовлена за складною запатен
тованою технологією (мікрокапсуляція), що дозволяє
бактеріям проходити через шлунковий бар'єр, досягаючи
кишечника живими та життєздатними. Застосовується
препарат у дітей старше трьох років у дозі 1 флакон на
день натщесерце протягом 10 днів.
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Мета дослідження: вивчення ефективності застосу
вання синбіотичного препарату «Коліфагіна ПРО»
у терапії дисбіозу кишечника у дітей, що розвився на тлі
функціональних розладів біліарного тракту.

Матеріал і методи дослідження
Під спостереженням знаходилося 27 дітей віком від
7 до 15 років з функціональними порушеннями біліарно
го тракту за гіперкінетичним типом. Верифікація діагнозу
проводилася на підставі даних анамнезу, клінічного пере
бігу захворювання, результатів лабораторного та інстру
ментального обстеження. Усім дітям, що знаходилися під
спостереженням, проводилися дослідження загального
аналізу крові, сечі, копрограми, біохімічні дослідження
крові (загальний білірубін та його фракції, АлАТ, АсАТ,
тимолова проба, загальний білок, рівень глюкози), виз
начення рівнів панкреатичних ферментів у крові (амілази)
та сечі (діастази). До лікування та після курсу терапії
проводилося ультразвукове дослідження гепатобіліарної
системи із жовчогінним сніданком. Діагностика мікропей
зажу кишечника проводилася дворазово з інтервалом
чотири тижні на фоні терапії. Збір і доставка матеріалу
здійснювалися в стерильному контейнері протягом двох
годин з моменту отримання матеріалу. Виділяли кількість
колонієутворюючих одиниць (КУО) в 1 г калу для біфідо
бактерій, лактобацил, патогенних мікробів сімейства
Enterobacteriaceal, загальної кількості кишкової палички,
кишкової палички зі слабко вираженими ферментатив
ними властивостями, гемолізуючої кишкової палички,
представників умовнопатогенної флори (Klebsiella,
Enterobacter, Proteus, Citrobacter тощо), Staphilococcus
aureus, Staphilococcus hemolyticus та грибів роду Candida.
Комплексна терапія функціональних розладів біліар
ного тракту включала дієтотерапію та медикаментозну
корекцію дисфункціональних розладів жовчовивідних
шляхів відповідно до уніфікованого клінічного протоколу
медичної допомоги дітям із функціональними розладами
жовчного міхура та сфінктера Одді (наказ МОЗ України
№59 від 29.01.2013 р.). З метою усунення дисбіотичних
проявів призначався синбіотичний препарат «Коліфагіна
ПРО» протягом місяця.

Результати дослідження та їх обговорення
Провідним клінічним синдромом у дітей з гіперкіне
тичною дискінезією жовчовивідних шляхів виступав
больовий (100%) — короткочасний різної інтенсивності
нападоподібний біль у ділянці правого підребер'я. Біль,
як правило, з'являвся після емоційного стресу (10 дітей —
37,0%), фізичного навантаження (12 дітей — 44,4%),
погрішності в харчуванні (23 дитини — 85,2%). Характер
ним було посилення болю після вживання їжі (18 дітей —
66,7%), іноді — вночі (8 хворих — 29,6%). Також діти з дис
функцією жовчного міхура скаржилися на погіршення
апетиту (10 дітей — 37,0%), відрижку повітрям (9 хворих —
33,3%), нудоту (11 пацієнтів — 40,7%), блювоту після
вживання їжі (5 хворих — 18,5%). Здуття живота, бурчан
ня, метеоризм турбували 19 (70,4%) хворих. У 10 (37,0%)
пацієнтів спостерігалися запори. При пальпації живота
відмічався помірний біль у правому підребер'ї (27 хворих —
100%) та позитивний симптом Кера (23 дитини — 85,2%).
Позитивні симптоми Ортнера—Грєкова та Харитонова—
Лепене визначалися у 18 (66,7%) та 10 (37,0%) хворих
відповідно.
Дослідження мікробного пейзажу кишечника показали,
що у всіх дітей з функціональними порушеннями біліар
ної системи мали місце порушення кишкового біоценозу.
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У всіх дітей відзначався помірний дефіцит лактота біфі
добактерій (<107 КУО/г), що супроводжувалося зрушен
ням рН кишечника у лужний бік. Виразні зміни аеробної
мікрофлори, які проявлялися редукцією лактобацил,
появою змінених форм кишкової палички, виявленням
одного або кількох представників умовнопатогенних
мікроорганізмів (Klebsiella, Enterobacter, Proteus, Citrobac#
ter, Staphilococcus тощо) у високих титрах (до 107–108
КОЕ/г) спостерігалося у 9 (33,3%) дітей; зниження кон
центрації нормальних кишкових паличок (<1 млн на 1 г
фекалий) було встановлено у 8 (29,6%) пацієнтів; збіль
шення вмісту нормальних кишкових паличок (>1 млрд в
1 г фекалій) виявлено у 5 (18,5%) осіб; у 4 (14,8%) дітей
при дослідженні кишкової мікрофлори встановлено наяв
ність грибів роду Candida.
Як відомо, зменшення кількості облігатної мікро
флори в кишечнику зумовлює гальмування процесів ути
лізації організмом дитини біологічно активних речовин за
рахунок зниження ферментативної активності лакто
і біфідобактерій, що призводить до посилення бродиль
них і гнильних процесів. Порушення колонізаційної рези
стентності викликає адгезію і колонізацію на слизовій
оболонці кишечника патогенних і умовнопатогенних
бактерій і спричиняє надходження токсинів у кров [1].
При аналізі копрограми нейтральний жир виявлений
у 9 (33,3%) пацієнтів. Йодофильна флора виявлялася
у 10 (37%), мила — у 5 (18,5%), неперетравлена клітко
вина — у 8 (29,6%) пацієнтів. У 1 (3,7%) дитини в копро
грамі визначалися м'язові волокна.
У результаті проведеного лікування у всіх дітей
спостерігалася позитивна динаміка клінічних проявів.
При об'єктивному дослідженні на 12–14 день терапії усу
нення больового синдрому відбувалося у 25 (92,6%) дітей,
здуття живота та метеоризм турбували лише 6 (22,2%)
дітей, закрепи відмічалися у 2 (7,4%) пацієнтів. Після
закінчення лікування скарги больового та диспептичного
характеру взагалі не реєструвалися.
Вивчення складу кишкової мікрофлори в динаміці
захворювання показало, що у дітей на тлі прийому

«Коліфагіна ПРО» відбулася нормалізація кишкового
біоценозу за всіма облігатними складовими — біфі
добактеріями, лактобацилами та пропіоновокислими
бактеріями. Так, через чотири тижні від початку терапії
пробіотиком «Коліфагіна ПРО» кількість біфідо та
лактобактерій у всіх дітей перевищувало 108 КУО/г;
нормалізація загальної кількості нормальних кишкових
паличок спостерігалося у 25 (92,6%) пацієнтів; змінені
форми кишкової палички не визначалися. Після закінчен
ня курсу терапії умовнопатогенна мікрофлора виділяла
ся у 3 (11,1%) дітей (Enterobacter cloacae — у 2 (7,4%)
дітей, Klebsiella рneumonia — у 1 (3,7%)). Гриби роду Can#
dida не визначались у жодної дитини. У 1 (3,7%) дитини
виявлено поодинокі колонії Staphilococcus hemolyticus.
Аналіз копрограми після закінчення лікування пока
зав достовірне поліпшення функції травлення, про що
свідчила відсутність нейтрального жиру, неперетравленої
клітковини і йодофільної мікрофлори у всіх дітей.
Таким чином, проведені дослідження продемонстру
вали ефективність застосування синбіотика «Коліфагіна
ПРО» як засобу, що забезпечує нормалізацію складу киш
кової мікрофлори і процесів травлення у дітей з дисфунк
цією жовчовивідних шляхів і сфінктера Одді.

Висновки
1. Перебіг функціональних порушень жовчовивідних
шляхів і сфінктера Одді у дітей супроводжується по
рушенням мікробіоценозу кишечника з відповідними
клінічними проявами.
2. Застосування «Коліфагіна ПРО» у комплексній
терапії дисфункції жовчовивідних шляхів і сфінктера Одді
у дітей сприяє підвищенню ефективності терапії захворю
вання, що проявляється позитивною динамікою клінічних
симптомів, нормалізацією кишкової мікрофлори і віднов
ленням функції травлення шлунковокишкового тракту.
3. Результати дослідження свідчать про доцільність
застосування пробіотика «Коліфагіна ПРО» у комплекс
ній терапії дисфункції жовчовивідних шляхів і сфінктера
Одді у дітей.
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Место синбиотической терапии в коррекции функциональных нарушений желчевыводящих путей у детей
Г. А. Леженко, Е. Е. Пашкова
Запорожский государственный медицинский университет, Украина
В работе изучена клиническая эффективность применения синбиотического препарата «Колифагина ПРО» при функциональных расстройствах
билиарного тракта у детей. Показано, что применение препарата в комплексной терапии дисфункции желчевыводящих путей и сфинктера Одди
у детей способствует повышению эффективности терапии заболевания за счет нормализации кишечной микрофлоры и функции пищеварения.
Ключевые слова: дискинезия желчевыводящих путей, дети, дисбиоз, синбиотик.
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The place of synbiotic therapy in the correction of functional disorders of the biliary tract in children
G. Lezhenko, O. Pashkova
Zaporizhzhya State Medical University, Ukraine
In the study, we have been investigated the clinical efficacy of a synbiotic remedy «Colifagina PRO» in functional disorders of biliary tract in children. It has
been shown that the application of drug in the treatment of biliary tract and Odd sphincter dysfunctions in children promotes increase of efficiency due to the
normalization of intestinal microflora and digestive function.
Key words: biliary dyskinesia, dysbiosis, symbiotic.
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Е.В. Шутова, О.Ю. Белоусова, Н.В. Павленко

Оптимизация диагностики ранней стадии
желчнокаменной болезни у детей
Харьковская медицинская академия последипломного образования, Украина
SOVREMENNAYA PEDIATRIYA. 2015.2(66):88%91; doi 10.15574/SP.2015.65.88

Цель: изучить особенности кристаллизации желчи у детей с функциональными расстройствами билиарного тракта
(ФРБТ); выделить диагностические критерии предкаменной стадии холелитиаза.
Пациенты и методы. Под наблюдением находилось 59 детей в возрасте 3–18 лет, из них 41 пациент без
воспалительных изменений билиарного тракта и 18 — с воспалительными заболеваниями желчевыводящих путей
(ВЗЖВП). Для исследования литогенности желчи проводилось трехмоментное дуоденальное зондирование
с последующей микроскопией пузырной и печеночной порций желчи в прямом и поляризованном свете.
Результаты. Установлен полиморфизм клинической картины на ранней стадии желчекаменной болезни (ЖКБ)
у детей. Преобладали диспептический (81%) и болевой (72%) синдромы. Наиболее частым нарушением кинетико#
тонического статуса желчного пузыря является его гипокинезия в сочетании с гипотонией или дистонией
сфинктерного аппарата. Установлено достоверное (p<0,05) преобладание частоты наличия билирубината кальция
у детей с ФРБТ (37,7%) по сравнению с детьми с ВЗЖВП (18,2%). Для детей с ФРБТ более характерен
дисклинационный тип кристаллизации с минимальными изменениями (64,9%), чем для детей с ВЗЖВП (30,3%).
А дисклинационный тип кристаллизации желчи c выраженными изменениями — наиболее частый вариант для больных
с ВЗЖВП (42,4% и 13,0% соответственно).
Выводы. Клинические проявления при ЖКБ у детей на ранних стадиях заболевания неспецифичны. Снижение
моторно#эвакуаторной функции желчного пузыря — одно из звеньев патогенеза камнеобразования. Биофизическими
критериями ранней стадии холелитиаза является наличие дисклинационного механизма кристаллизации желчи
с минимальными и выраженными изменениями. Использование биофизических диагностических критериев нарушения
коллоидной структуры желчи позволяет диагностировать ЖКБ на ранней стадии.
Ключевые слова: дети, желчнокаменная болезнь, микроскопия желчи, диагностика.
озрастающий уровень распространенности холе
В
литиаза, изменение возрастного контингента
больных и все более частое развитие этого заболевания.
у лиц наиболее трудоспособного возраста обуславливают
актуальность и социальную значимость изучения холели
тиаза (ХЛ) [2,4,10,18]. В детском возрасте, по данным раз
ных авторов, холелитиаз составляет до 3–5% в структуре
билирной патологии [5,7,14]. В настоящее время заболе
вание регистрируется у детей различного возраста, в том
числе и в раннем детском возрасте. Желчнокаменная
болезнь (ЖКБ) представляет серьезную медицинскую
проблему в связи с прогрессирующим и осложненным
течением в детском возрасте.
Механизм развития ХЛ — это, прежде всего, началь
ные этапы патологического процесса в виде функ
циональных расстройств билиарного тракта (ФРБТ),
некалькулезного холецистита, включающего инфекцион
ноаллергические компоненты, взаимосвязанные с ними
нейроэндокринные расстройства, генетические факторы
[1,9,10]. Дисфункция желчного пузыря, дистония сфинк
тера Одди и воспалительные заболевания желчевыво
дящих путей (ЖВП) сопровождаются нарушением
биохимических свойств и структуры желчи, которая
в последующем приобретает литогенные свойства.
Согласно существующему мнению, такие нарушения
изначально приводят к выпадению неорганических ком
понентов желчи, вначале в виде осадка, а затем процесс
переходит в завершающую стадию — формирование кон
крементов [6,7,12]. В связи с этим представляет интерес
диагностика и коррекция литогенных свойств желчи у
детей на начальных этапах ЖКБ [3,11,14]. В последнее
время выдвинуто предположение о единообразном меха
низме возникновения холестериновых и пигментных кон
крементов в соответствии с новыми данными о везику
лярном транспорте липидов желчи [12,15,20]. Патогене
тические факторы холестеринового холелитиаза можно
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объединить в следующие группы: 1) перенасыщение
желчи холестерином (ХС) (вследствие избытка секреции
в желчь ХС, недостатка секреции желчных кислот (ЖК)
и/или фосфолипидов (ФЛ); 2) снижение сократительной
способности желчного пузыря; 3) дисбаланс факторов
нуклеации и антинуклеации. Нарушение состава желчи,
образование агрегатов ХС и дисфункция желчного пузы
ря служат факторами, способствующими формированию
камней [8,17]. Нерастворимый в воде холестерин секрети
руется в просвет канальцев в виде фосфолипидных
микровезикул, которые под действием желчных кислот
превращаются в смешанные липидные мицеллы. В желчи,
насыщенной ХС, либо при снижении концентрации в ней
ЖК происходит агрегация ХС с образованием многослой
ных структур, в которых моногидраты холестерина кри
сталлизуются и образуют ядро.
Клиническая картина ХЛ у детей на ранней стадии не
имеет специфических симптомов [13,14,16]. У детей кли
нические проявления заболевания на «предкаменной»
стадии ЖКБ протекают под маской функциональных рас
стройств и воспалительных заболеваний билиарного
тракта; сопутствующих заболеваний верхних отделов
пищеварительного тракта. Боли в животе и диспептиче
ские расстройства являются основными жалобами детей,
позволяющими заподозрить ЖКБ. Для диагностики
«предкаменной» стадии заболевания особое значение
приобретают лабораторные и инструментальные методы
[5,11,15].
Проблема ранней диагностики, профилактики и лече
ния ЖКБ, ее многочисленных и тяжелых осложнений
остается не решенной и продолжает привлекать внимание
широкого круга практических врачей и научных исследо
вателей [19]. К предикторам эффективности терапии
относится ранняя стадия ХЛ, что определяет актуаль
ность разработки и практического применения критериев
ранней диагностики заболевания.
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цинской академии последипломного образования
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ний верхних отделов желудочнокишечного тракта
у детей: принципы профилактики и лечения», № государ
ственной регистрации 0111U003591.
Цель исследования: изучить особенности кристалли
зации желчи методами микроскопии в прямом и поляри
зованном свете у детей с билиарной патологией; выделить
диагностические критерии «предкаменной» стадии холе
литиаза у детей.

Материал и методы исследования
Под наблюдением в гастроэнтерологическом отделе
нии КУОЗ «Харьковская городская детская клиническая
больница № 19» находилось 59 детей с патологией били
арной системы в возрасте 3–18 лет; из них 41 пациент —
с ФРБТ без воспалительных изменений (1я группа)
и 18 — с воспалительными заболеваниями ЖВП
(ВЗЖВП) на фоне ФРБТ (2я группа). Диагноз заболева
ния верифицирован на основании клинического и лабора
торноинструментального исследования согласно протоко
лам лечения [13]. Диагностика предкаменной стадии
ХЛ проводилась в соответствии с отработанной методикой.
Проведен анализ жалоб, клиникоанамнестических
данных, а также результатов лабораторных (биофизиче
ского исследования пузырной и печеночной порций
желчи, полученных при дуоденальном зондировании)
и инструментальных (многомоментного фракционного
ультразвукового) исследований [2,10]. При сочетании
билиарной патологии с другими заболеваниями органов
пищеварения по показаниям проводилась дополнительно
инструментальная и лабораторная диагностика. Для
исследования литогенности желчи проводилось трехмо
ментное дуоденальное зондирование с последующим
микроскопией пузырной и печеночной порций желчи
в прямом и в поляризованном свете. В качестве раздражи
теля использовали сырой яичный желток и 33% раствор
сернокислой магнезии. При прямой микроскопии желчи
определяли: клеточные элементы, кристаллические
элементы (микролиты, кристаллы холестерина, желчные
кислоты, билирубинат кальция, жирные кислоты).
Дискриния свидетельствует о нарушении секреторной
и всасывательной функции желчного пузыря. Выявление
в большом количестве кристаллов жирных кислот, кри
сталлов холестерина свидетельствует об изменении
(потере) коллоидальной стабильности желчи. Визуализа
ция билирубината кальция в большом количестве (в хло
пьях слизи и каплях) вместе с кристаллами холестерина
свидетельствует о литогенности желчи. Методом микро
скопии желчи в поляризованном свете проводился мор
фокинетический анализ фазового состава желчи [10].
Пробы желчи, полученные при дуоденальном зондирова
нии, в объеме 5 мл центрифугировались в течение 20 мин
при скорости 3000 об/мин. Капля надосадочной жидко
сти помещалась между предметным и покровным стекла
ми и просматривалась в поляризованном свете на оптиче
ском микроскопе с двумя поляризаторами при увеличе
нии в 120 раз через 1 ч после забора желчи, через
3 и 24 часа, согласно установленным срокам кристаллиза
ции. При этом на темном фоне регистрировались жидко
и твердокристаллические структуры, которые идентифи
цировались по типичным текстурам, установленным на
модельных системах. Во всех исследованных препаратах
определялись следующие особенности: наличие анизо
тропной жидкокристаллической фазы, ее тип, время
ISSN 19925913 Современная педиатрия 2(66)/2015

появления, текстура, механизм кристаллизации, исследо
вание структуры предшествующей фазы. Микроскопия
желчи в поляризованном свете позволяет обнаружить
появление упорядоченных фаз (жидких и твердых кри
сталлов), идентифицировать модификации выделивших
ся из желчи фаз, описать их устойчивость и область суще
ствования. В норме желчь представляет собой оптически
гомогенный мицеллярный раствор. Обнаружение кри
сталлов холестерина в желчи является более точным
показателем «предкаменного» состояния, чем индекс
насыщения холестерином. Исследование кристаллов дуо
денальной желчи помогает установить диагноз в том
периоде, когда конкременты еще не обнаруживаются
аппаратными методами.
При статистической обработке использованы лицен
зированные программные продукты (Statistica, Excel),
что позволило обеспечить необходимый уровень стандар
тизации при статистической обработке результатов.

Результаты исследования и их обсуждение
Изучение жалоб, анамнеза и результатов объективно
го обследования пациентов в двух группах выявило поли
морфизм клинической картины на ранней стадии ЖКБ
у детей. Преобладающим синдромом у обследованных
детей был диспептический — 81%; болевой синдром был
выражен у 72% обследованных детей. Анализ данных
объективного осмотра показал, что у детей 2й группы
достоверно чаще (81,8%), чем у детей 1й группы (31,2%)
встречались патогномоничные симптомы (Кера, Мерфи)
р<0,001. При проведении фракционного УЗИ выделены
следующие типы функционального расстройства желчно
го пузыря: гипокинетический тип — у 87,3% больных
и гиперкинетический тип — у 12,7%. Преимущественный
тип функционального расстройства желчного пузыря
среди обследованных больных с ЖКБ — гипокинетиче
ский. Согласно полученным данным, наиболее частым
нарушением кинетикотонического статуса желчного
пузыря является гипокинезия желчного пузыря в сочета
нии с гипотонией или дистонией сфинктерного аппарата.
Функциональное состояние сфинктерного аппарата
ЖВП и среди детей первой 61,0% и второй 66,7% групп
характеризуется преобладанием клинических вариантов
со снижением тонуса сфинктера Одди. Среди детей
с ФРБТ в пять раз больше детей с сохраненным тонусом
сфинктера — 18,2% против 3,0% соответственно (р<0,05)
и в два раза больше — с повышенным тонусом этого
сфинктера — 7,8% и 3,2% соответственно (р<0,05).
Также изучались частота и характер микроскопиче
ской картины желчи по данным микроскопии в прямом
и поляризованном свете. Наличие в желчи незначитель
ного количества слизи (без осадочных элементов) зареги
стрировано у большинства больных детей в обеих груп
пах. Достоверно (p<0,001) чаще присутствие слизи харак
терно для детей с ВЗЖВП (66,7%), тогда как у детей с
ФРБТ этот признак встречался вдвое реже (33,8%).
Последнее может свидетельствовать как в пользу воспа
лительных заболеваний ЖВП (ВЗЖВП), так и быть
обусловлено гастродуоденитом. Установлено достоверное
(p<0,05) преобладание частоты наличия билирубината
кальция у детей с ФРБТ (37,7%) по сравнению с детьми
с ВЗЖВП (18,2%), что в сочетании с гипокинезией (одина
ково характерной для обеих групп детей) свидетельствует
о формировании характерных метаболических наруше
ний не только при воспалительных изменениях, но и при
изолированных дискинетических нарушениях. Согласно
полученным результатам, данные микроскопии желчи
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в прямом свете позволяют акцентировать внимание на
достоверной дифференциальнодиагностической значи
мости характерных для ХЛ изменений (дискринии):
среди детей с ФРБТ — наличие осадочных элементов
в виде билирубината кальция, а среди детей с ВЗЖВП —
наличие слизи без осадочных элементов.
Применение метода поляризационной микроскопии
желчи при изучении кристаллических структур позволи
ло получить более четкие характеристики и, таким обра
зом, повысить достоверность идентификации наблюдае
мых структур. Изучение патологической желчи показало,
что при нарушениях коллоидноосмотического равно
весия темп перехода мицеллярного раствора в жидко
кристаллическую фазу резко ускоряется; текстуры, харак
терные для литогенной желчи, отмечаются в первый час
наблюдения после забора желчи. Повышение литоген
ности желчи ведет к ускоренному появлению твердо
кристаллической фазы. Выраженная структурная неодно
родность желчи отмечалась сразу после приготовления
препарата, причем наряду с текстурами жидкокристалли
ческой фазы наблюдались четко выявленные кристаллы
холестерина ромбовидной и прямоугольной формы,
число которых росло по мере увеличения экспозиции.
Наиболее достоверным признаком ЖКБ является нали
чие в желчи твердокристаллической фазы (кристаллов
холестерина). Проведение поляризационной микроско
пии желчи у обследованных детей обеих групп позволило
выделить четыре основных типа кристаллизации. Ден
дритный тип кристаллизации (вариант нормы) желчи
при поляризационной микроскопии с одинаковой часто
той встречался как среди детей с ФРБТ (9,1%), так
и среди детей с ВЗЖВП (12,1%), что отражает удельный
вес детей с отсутствием физикохимических изменений
желчи. Наличие дендритного типа с ускорением сроков
кристаллизации одинаково часто диагностировано среди
обследуемых групп детей (ФРБТ — 13,0%; ВЗЖВП —
15,2%). Сравнительная характеристика частоты различ
ных типов кристаллизации между группами детей пред
ставлена на рисунке.
Большинство детей в обеих группах имели различные
типы отклонения от нормы. Дисклинационный тип кри
сталлизации желчи с минимальными изменениями диаг
ностирован у 64,9% детей с ФРБТ, что достоверно
(p<0,05) и значительно чаще, чем среди детей с ВЗЖВП
(30,3%). Указанный тип кристаллизации характеризуется
появлением кристаллов суммарных липидов в виде круп
ных прямоугольников по краю препарата, ромбовидных
кристаллов моногидрата холестерина в отдельных полях
зрения, а также появлением в препаратах единичных кри
сталлов со ступенчатым ростом. Дисклинационный тип
с минимальными изменениями — характерный вариант
нарушений физикохимических свойств желчи у больных
ФРБТ. Дисклинационный тип кристаллизации желчи

Рис. Распределение детей обеих групп по типам кристаллиза
ции желчи (поляризационная микроскопия)

c выраженными изменениями — достоверно (p<0,05)
более частый вариант для группы больных ВЗЖВП
(42,4%), а среди детей с ФРБТ он встречается с частотой
13,0%. Дисклинационный тип кристаллизации с выражен
ными изменениями микроскопической картины отнесен
нами к наиболее характерным проявлениям ранней (пред
каменной) стадии ЖКБ при воспалительных заболева
ниях ЖВП и характеризуется конгломератным ростом
кристаллов моногидрата холестерина, наличием билиру
бината кальция и микросферолитов карбоната кальция.
Таким образом, предкаменную стадию ХЛ у детей
характеризует наличие дисклинационного типа кристал
лизации желчи с минимальными и выраженными измене
ниями, выявленное у большинства обследованных
(76,3%).

Выводы
Клинические проявления при ЖКБ у детей на
ранних стадиях заболевания неспецифичны; они обусло
влены функциональными и органическими заболе
ваниями ЖВП, а также сочетанной патологией
пищеварительного тракта. Снижение моторноэвакуа
торной функции желчного пузыря — одно из звеньев
патогенеза камнеобразования. Биофизическими крите
риями ранней стадии ХЛ (по данным микроскопии
желчи в поляризованном свете) является наличие дис
клинационного механизма кристаллизации желчи
с минимальными (64,9%) и выраженными (13,0%) изме
нениями. Использование биофизических диагностиче
ских критериев нарушения коллоидной структуры
желчи позволяет диагностировать ЖКБ на ранней
(обратимой) стадии и провести дифференцированную
коррекцию выявленных нарушений.
Перспективы дальнейшего исследования составляет
изучение патогенетических механизмов формирования
холелитиаза у детей на основании анализа корреляции
изменений структуры желчи и показателей липидного
обмена, генетических факторов риска метаболических
нарушений при функциональных расстройствах и воспа
лительных заболеваниях билиарного тракта.
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Оптимізація діагностики ранньої стадії жовчнокам'яної хвороби у дітей
О.В. Шутова, О.Ю. Бєлоусова, Н.В. Павленко
Харківська медична академія післядипломної освіти, Україна
Мета: вивчити особливості кристалізаціїї жовчі у дітей з функціональними розладами біліарного тракту (ФРБТ); виділити діагностичні критерії
передкам'яної стадії холелітіазу.
Пацієнти і методи. Під спостереженням знаходились 59 дітей з ФРБТ віком 3–18 років, з них 41 пацієнт без запальних змін біліарного тракту і 18 —
із запальними захворюваннями жовчовивідних шляхів (ЗЗЖВШ). Для дослідження літогенності жовчі проводилося трьохмоментне дуоденальне
зондування з наступною мікроскопією міхурової і печінкової порцій жовчі у прямому та поляризованому світлі.
Результати. Встановлено поліморфізм клінічної картини на ранній стадії жовчнокам'яної хвороби (ЖКХ) у дітей. Переважали диспептичний (81%)
і больовий (72%) синдроми. Найчастішим порушенням кінетикотонічного статусу жовчного міхура є його гіпокінезія у поєднанні з гіпотонією або
дистонією сфінктерного апарата. Виявлено достовірне (p<0,05) переважання частоти наявності білірубінату кальцію у дітей з ФРБТ (37,7%) порівняно
з дітьми з ЗЗЖВШ (18,2%). Дітям з ФРБТ більш притаманний дисклінаційний тип кристалізації з мінімальними змінами (64,9%), ніж дітям з ЗЗЖВШ
(30,3%). А дисклінаційний тип кристалізації жовчі з виразними змінами — найчастіший варіант для хворих зі ЗЗЖВШ (42,4% і 13,0% відповідно).
Висновки. Клінічні прояви при ЖКХ у дітей на ранніх стадіях захворювання неспецифічні. Зниження моторноевакуаторної функції жовчного міхура —
одна з ланок патогенезу каменеутворення. Біофізичними критеріями ранньої стадії холелітіазу є наявність дисклінаційного механізму кристалізації
жовчі з мінімальними і виразними змінами. Використання біофізичних діагностичних критеріїв порушення колоїдної структури жовчі дозволяє
діагностувати ЖКХ на ранній стадії.
Ключові слова: діти, жовчнокам'яна хвороба, мікроскопія жовчі, діагностика.
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Optimization of diagnosis of early stage of gallstone disease in children
E.V. Shutova, O.Yu. Belousova, N.V. Pavlenko
Kharkiv Medical Academy of Postgraduate Education, Ukraine
Objective: To study the characteristics of bile crystallize in children with functional disorders of the biliary tract (FDBT); highlight the diagnostic criteria
prelithiasis stage of cholelithiasis.
Patients and methods. A total of 59 children in the age of 3–18 years (the 41 from which without inflammatory changes of the biliary tract, and 18 —
with inflammatory diseases of the biliary tract (IDBT)) were under observation. For investigation of the bile lithogenicity was conducted three stage duodenal
intubation with the following microscopy of cystic and hepatic bile portions in direct and polarized light.
Results. A clinical picture polymorphism in the early stages of cholelithiasis in children is established. Dyspeptic (81%) and pain (72%) syndromes was pre
dominated. The most frequent violation of the kinetictonic status of the gallbladder is its hypokinesia in combination with hypotonia or dystonia of sphincter
apparatus. It is established, reliable (p <0,05) higher frequency calcium bilirubinate presence in children with FDBT (37.7%) in comparison with children with
IDBT (18.2%). For children with FDBT more common disclinative type of crystallization with minimal changes (64.9%) than for children with IDBT (30.3%). And
the disclinative type of bile crystallization c pronounced changes — is the most common variant for patients with IDBT (42.4% and 13.0%, respectively).
Conclusions. Clinical manifestations during the cholelithiasis in children in the early stages of the disease are nonspecific. Reducing of motorevacuation func
tion of the gallbladder — is one of the reasons of pathogenesis of stone formation. A biophysical criterion of the early stage of cholelithiasis is the presence
of a disclinative mechanism of bile crystallization with minimal and pronounced changes. Using of biophysical diagnostic criteria of violations of the colloidal
structure of bile allows diagnose cholelithiasis at an early stage.
Key words: children, cholelithiasis, bile microscopy, diagnosis.
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М.Ф. Денисова, Н.В. Чернега, Н.Н. Музыка
Бетаргин® в комплексном лечении

ацетонемического синдрома у детей
ГУ «Институт педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины», г. Киев
SOVREMENNAYA PEDIATRIYA. 2015.2(66):92%97

Цель: изучить эффективность применения препарата «Бетаргин»® для лечения первичного и вторичного ацетонеми#
ческого синдрома (АС) у детей.
Пациенты и методы. В исследование было включено 32 ребенка в возрасте 3–15 лет, которые на протяжении 7 дней
в базисной терапии АС получали препарат «Бетаргин»® в возрастной дозировке.
Результаты. На фоне использования препарата Бетаргин® отмечалось снижение выраженности кетонурии через
24 часа у 37,5% детей, через 48 часов — у 34,4% пациентов; полностью купирован данный симптом к четвертому дню
лечения. Регресс клинических симптомов АС коррелировал с динамикой кетонурии.
Выводы. Включение препарата «Бетаргин»® в комплексную терапию АС способствовало быстрой динамике клиниче#
ских симптомов, нормализации метаболических процессов, улучшению качества жизни пациентов.
Ключевые слова: дети, ацетонемический синдром, лечение, Бетаргин®.

Введение
индром циклической рвоты у детей, впервые
описанный еще в ХIХ веке N. Heberden (1806),
Samuel Hy (1882), не утратил своей актуальности
и в настоящее время. Ежегодно в отечественных и зару
бежных журналах публикуются статьи, освещающие
особенности клинического течения, вопросы патогенеза,
принципы диагностики и терапии данной патологии.
Согласно современному определению, ацетонеми
ческий синдром (АС) представляет собой совокупность
симптомов, обусловленных повышением в крови кетоно
вых тел — ацетона, ацетоноуксусной и βоксимасляной
кислот [1,3,5].
В международной классификации болезней 10 пере
смотра (МКБ10) ацетонемический синдром шифруется
как R.11. Необходимо отметить, что в педиатрической
практике и в литературе используются термины
«ацетонемический синдром», «синдром ацетонемиче
ской рвоты», тогда как в иностранной литературе
используется термин «синдром циклической рвоты».
Благодаря многочисленным клиническим наблю
дениям, сегодня педиатрам хорошо известна классиче
ская картина приступного периода АС — многократная
или неукротимая рвота, отсутствие аппетита, тошнота,
спастические боли в животе, повышение температуры
тела, быстро развивающиеся признаки интоксикации
(вялость или возбуждение ребенка) и дегидратации
(мышечная гипотония, бледность и мраморность кож
ных покровов и др.); изо рта ребенка, от кожных покро
вов, мочи и рвотных масс исходит запах ацетона
[6,8,10,11].
Выделяют первичный и вторичный АС. К первичным
состояниям относят синдром ацетонемической рвоты
конституционного происхождения — у детей с нервно
артритическим диатезом в возрасте 2–3 лет. Вторичный
АС наблюдается при эндокринной патологии (сахарный
диабет, тиреотоксикоз, гиперинсулинизм), заболеваниях
органов пищеварения, крови (гемолитическая анемия,
лейкемия), гликогенезах и др. [7].
Приступы ацетонемической рвоты наиболее часто
отмечаются у детей до 7 лет, в дальнейшем — в возрасте
12–13 лет — диагностируются очень редко.
Показано также, что ацетонемические кризы прово
цируются погрешностями в питании — чрезмерным упо
треблением белковой и жирной пищи при дефиците
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углеводов, употреблении блюд на основе кетогенных
продуктов, голодании [3,7]. Имеются указания на такие
провоцирующие факторы риска, как физическая или
психологическая нагрузка, инфекция, инсоляция и др.
[2,10,13].

В основе развития ацетонемического синдрома лежит абсолютная
или относительная недостаточность углеводов в рационе питания
ребенка либо преобладание жирных кислот и кетогенных аминоки%
слот. Развитию ацетонемического синдрома способствует недостаточ%
ность ферментов печени, участвующих в окислительных процессах,
снижение кетолиза — процесса утилизации кетоновых тел. При абсо%
лютной или относительной недостаточности углеводов энергетические
потребности организма компенсируются усиленным липолизом с
образованием свободных жирных кислот. В условиях нормального
метаболизма в печени происходит трансформация свободных жирных
кислот в метаболит ацетил%коэнзим А, который в дальнейшем участву%
ет в ресинтезе жирных кислот и образовании холестерина. Лишь
небольшая часть ацетил%коэнзима А расходуется на образование кето%
новых тел. При усилении липолиза количество ацетил%коэнзима А из%
быточно, а эффективность ферментов, активизирующих образование
жирных кислот и холестерина, — недостаточна. Поэтому утилизация
ацетил%коэнзима А происходит в основном путем кетолиза. Большое
количество кетоновых тел (ацетона, β%оксимасляной кислоты, ацетоук%
сусной кислоты) вызывает нарушение кислотно%основного и водно%
электролитного равновесия, оказывает токсическое действие на ЦНС
и желудочно%кишечный тракт, что находит свое выражение в клинике
ацетонемического синдрома.
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Независимо от клинического варианта АС — первич
ный или вторичный — в реализации ацетонемических
кризов ведущую роль играют активация гипоталамоги
пофизарнонадпочечниковой системы, чрезмерный
липолиз, кетогенез и, как следствие, накопление боль
шого количества кетоновых тел.
Согласно существующим рекомендациям, лечение
АС в первую очередь направлено на купирование аце
тонемического криза. С целью дегидратации при много
кратной рвоте используют 5–10% раствор глюкозы
и 0,9% раствор хлорида натрия в соотношениях 1:1 или
2:1, с учетом показателей водносолевого обмена,
в остальных случаях назначается обильное питье — нега
зированная щелочная минеральная вода («Лужанская»,
«Боржоми»), сладкий чай с лимоном, комбинированные
растворы для оральной регидратации («Регидрол
оптим»); показано промывание кишечника 1–2% раство
ром гидрокарбоната натрия [3].
Медикаментозная терапия включает спазмолитики
(папаверина бромид, дротаверин), прокинетики
в возрастных дозировках. Достижению клинического
эффекта, по данным ряда исследователей [13], способ
ствует включение в схему терапии лекарственных
средств метаболического действия.
В восстановительном периоде, наряду с расширени
ем диеты, необходимо ограничить употребление мяса,
колбас, сливочного масла, блюд из печени, мозга, почек,
богатых пуринами; у детей с заболеваниями органов
пищеварения рекомендуется по показаниям применение
гепатопротекторов, желчегонных средств, энтеросорбен
тов, пробиотиков.
Однако, несмотря на разработанные рекомендации,
эффективность базисной терапии в периоде криза оста
ется недостаточной. В связи с этим попрежнему актуа
лен поиск новых, более эффективных, фармакологиче
ских препаратов с целью оптимизации комплексного
лечения ацетонемического синдрома у детей.
К числу таких препаратов относится «Бетаргин»®
(«Фарматис С.А.С.», Франция) — раствор для пер
орального употребления в ампулах по 10 мл, который
состоит из натуральных аминокислот с доказанным гепа
топротекторным действием. В состав раствора входит
нейтральный цитрат аргинина (1,0 г) и бетаин (1,0 г).
Известно, что аминокислота аргинин играет важную
роль в орнитиновом цикле мочевинообразования, спо
собна усиливать его работу в несколько раз активнее по
сравнению с другими аминокислотами, способствует
синтезу 38 молекул АТФ и является основным субстра
том образования энергии в цикле Кребса, улучшает рабо
ту цитохромоксидазной системы (цитохром Р450), уси
ливает детоксикационную функцию печени. Однако
основным физиологическим эффектом аргинина являет
ся его участие в синтезе оксида азота (NO) — медиатора
биохимических процессов, эндогенного вазодилататора,
регулятора процессов агрегации тромбоцитов, цитопро
тектора [2,4,12,14]. Поэтому коррекция уровня NO
в сыворотке крови с использованием предшественника
NO аминокислоты Lаргинина позволяет устранить вазо
констрикцию микрососудов, восстановив тем самым
функцию эндотелия, улучшив микроциркуляцию и окси
генацию тканей.
Бетаинлипотропный агент активирует ацетилКоА
трансферазу, усиливает βоксиление жиров, участвует
в образовании эндогенного фосфатидилхолина и тем
самым выводит нейтральный жир из гепатоцита и вос
станавливает мембраны клеток печени.
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Ионы цитрата обладают антиоксидантным действи
ем, ощелачивают рН мочи, способствуют выведению
мочевой кислоты, увеличивают ацетилирующую способ
ность ацетилКоА, предотвращая образование ацетона
в крови, улучшают процессы пищеварения.
В связи с широким спектром фармакодинамического
действия препарата «Бетаргин»® нами накоплен соб
ственный опыт применения данного лекарственного
средства для лечения детей с АС в приступном периоде.
Цель исследования — изучить эффективность и безо
пасность использования препарата «Бетаргин»® в лече
нии детей с ацетонемическим синдромом.

Материал и методы исследования
Под наблюдением находилось 32 ребенка (18 маль
чиков и 14 девочек) в возрасте от 3 до 11 лет с первичным
и вторичным АС. Диагноз АС ставился на основании
анализа жалоб, анамнеза заболевания и жизни больного,
клинических проявлений, результатов лабораторноин
струментальных исследований. Обследование пациен
тов включало объективное и общеклинические исследо
вания (общий анализ крови, мочи, определение концен
трации ацетона в моче, копрограмму), ультразвуковое
исследование органов брюшной полости.
Клинические проявления АС оценивали во время
ежедневного осмотра ребенка. При первом осмотре анали
зировали исходные данные, в течение последующих семи
дней оценивали динамику клинических проявлений.
Выраженность кетонурии под влиянием назначенной
терапии на протяжении первых суток отслеживали каж
дые три часа. Использовали тестполоски для выявления
кетонов в моче. Принцип выявления ацетона в моче
основан на реакции ацетоуксусной кислоты с нитро
пруссидом натрия (полоски меняют цвет с бежевого на
краснофиолетовый). Оценка проводилась визуально
путем сравнения реагентной полоски с цветовой шка
лой. Степень ацетонурии определяли от «+» до «++++».
Первичный АС выявлен у 6 (18,75%) пациентов
в возрасте от 3 до 5 лет (2 мальчика и 4 девочки) с про
явлениями дисметаболической нефропатии. Причиной
развития первичного АС у 4 (66,7%) детей явилось
острое респираторное заболевание, у 2 (33,3%) —
погрешность в питании (избыточное употребление кури
ного бульона, жирной сметаны, шоколада). В анамнезе
жизни обследованных выявлен ряд наследственнокон
ституционных факторов — сахарный диабет II типа
(в 66,7% случаев), мочекаменная болезнь (в 16,6%),
подагра (16,6% случаев).
Вторичный АС регистрировался у 26 (81,25%) паци
ентов: у 16 (61,5%) девочек и 10 (38,5%) мальчиков во
всех возрастных группах.
Причиной вторичного АС у 13 (50,0%) детей было
острое вирусное заболевание, у 8 (30,8%) — погрешности
питания (употребление чипсов, фастфуда , жареной кар
тошки), у 5 (19,2%) пациентов с пищевой аллергией
после проведенного курса дегельминтизации.
У 18 (56,25%) наблюдаемых детей АС развился
на фоне обострения патологии желудочнокишечного
тракта, у 14 (43,7%) — вследствие психоэмоциональных
и стрессовых ситуаций.
Базисная терапия включала регидратационную,
по показаниям — инфузионную терапию, спазмолитики,
ферментные препараты, пробиотики, очистительные
клизмы с 1% раствором гидрокарбоната натрия. В базис
ную терапию был включен Бетаргин®: по 1/2 ампулы
3 раза в день детям от 3х до 5ти лет, по 1 ампуле 2 раза
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Таблица 1
Распределение пациентов по полу и возрасту (n=32)

в день детям старше 5ти лет. Содержимое ампулы раство
ряли в 100 мл теплой воды, назначали по 1 чайной ложке
каждые 15 минут. Курс лечения составил семь дней.
Критериями эффективности лечения служили дина
мика самочувствия пациентов, клинических проявле
ний, показателей психоэмоционального статуса, данных
лабораторноинструментального обследования; крите
риями безопасности лечения — отсутствие побочных
клинических явлений.
Исследования проведены в гастроэнтерологическом
отделении ГУ «ИПАГ НАМН Украины».

Результаты исследования и их обсуждение
Распределение детей с АС по возрасту и полу пред
ставлены в таблице 1.
Анализ возрастнополовых особенностей показал, что
АС у мальчиков с одинаковой частотой встречается в воз
расте 3–5 и 5–7 лет, у девочек — преимущественно в воз
расте 3–5 лет, что совпадает с данными литературы [6,8].
В группе пациентов со вторичным АС в 23% случаев
диагностирована функциональная диспепсия, в 34,6% —

хронический холецистохолангит, в 15,4% — пищевая
аллергия.
Отмечена зависимость частоты госпитализации паци
ентов с АС от времени года: наибольшее количество случа
ев госпитализации (53,1%) наблюдали в октябредекабре.
При поступлении в стационар состояние у 71,9%
больных было тяжелым, у 28,1% — средней тяжести, пре
имущественно за счет дегидратации и симптомов инток
сикации (табл. 2).
Анализ жалоб и объективного обследования больных
показал, что клинические проявления АС у 100% больных
выражались болевым абдоминальным синдромом раз
личной интенсивности, у 71,9% — многократной рвотой
(от 5 до 10 раз в сутки) и только у 9 (28,1%) детей рвота
была от 2 до 5 раз в сутки. У 23 (71,9%) госпитализирован
ных отмечался резкий запах ацетона изо рта; частыми
были жалобы на головную боль, недомогание, вялость,
запоры. Нарушение микроциркуляции в виде мраморно
сти кожных покровов диагностировано у 26 (81,5%), похо
лодание конечностей — у 16 (50,0%) пациентов.
Одним из главных маркеров АС является кетонурия.
При проведении каждые три часа теста на наличие аце
тонемии в моче у 23 (71,9%) пациентов регистрировали
(++++) наличие ацетоацетата в моче, что свидетельство
вало о повышении концентрации кетоновых тел в крови
в 600 раз, у 9 (28,1%) — (+++), т.е. в 400 раз.
У 24 (75,0%) обследованных в день госпитализации
отмечена гипогликемия от 3,5 до 2,8 ммоль/л, у 7 (53,2%) —
Таблица 2

Динамика клинических симптомов у детей с АС в процессе лечения (n=32), абс.ч. (%)
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Таблица 3
Динамика показателей
копрограммы у детей с АС
в процессе лечения (n=32), %

анемия I степени, у 13 (40,6%) — лейкоцитоз
до 13х109/л, у 9 (28,2%) — повышение СОЭ до 25 мм/час.
У 14 (43,7%) пациентов повышение уровня гематокрита
(до 0,41±0,02%) было обусловлено многократной рвотой.
В сыворотке крови концентрация мочевины, креатинина,
холестерина, αамилазы панкреатической соответствова
ла показателям нормы. По данным копрограммы у 100%
детей выявлена экзокринная недостаточность поджелу
дочной железы — нейтральный жир от «++» до «+++»,
непереваренная клетчатка, йодоформные бактерии,
комочки непереваренной пищи, у 15 (46,8%) обследован
ных диагностирована оксалурия, у 9 (28,1%) — уратурия.
При проведении ультразвукового исследования
органов брюшной полости у 18 (56,2%) больных отмеча
лось увеличение размеров печени на 1–1,5 см,
у 12 (37,5%) — поджелудочной железы за счет хвоста или
тела; перегиб желчного пузыря диагностирован
у 17 (56,3%). Следует отметить, что у всех шестерых
детей с первичным АС установлено увеличение поджелу
дочной железы за счет хвоста или тела; у 2 (33,3%) детей
регистрировалось увеличение размеров желчного пузыря
и наличие в нем взвеси.
Оценка эффективности лечения с включением
препарата «Бетаргин»® уже на вторые сутки от начала
лечения у 24 (75%) детей показала положительную кли
ническую динамику заболевания: уменьшение проявле
ний болевого, диспептического, интоксикационного
синдромов, улучшение аппетита, уменьшение слабости,
недомогания; дети стали более спокойными (табл. 2).
Исчезновение рвоты, тошноты, запаха ацетона изо
рта, симптомов интоксикации, метеоризма, восстановле
ние ежедневного стула отмечали у 28 (87,5%) детей на
третьи сутки лечения. Однако нарушения микроцирку
ляции (мраморность кожных покровов, похолодание
конечностей, головные боли) у 2 (6,25%) детей с АС со
хранялась и на четвертый день лечения, что свидетель
ствует о стойких микроциркуляторных нарушениях,
возможно, обусловленных дисфункцией эндотелия.
Динамика показателей копрограммы к четвертому
дню лечения также была положительная. Значительно
уменьшилась стеаторея, содержание йодофильной
флоры, исчезли комочки непереваренной пищи, что сви
детельствовало об улучшении желчеотделения, процес
сов пищеварения (табл. 3).
К шестому дню лечения общее состояние у 100%
пациентов нормализовалось в связи с полным регрессом
клинических симптомов.
Применение комплексной терапии с включением пре
парата «Бетаргин»® уже на вторые сутки значительно уме
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ньшило кетонурию: у 12 (37,5%) детей регистрировали
(+++) ацетоацетата в моче и (++) в 11 (34,4%) случаях. На
третий день лечения только у 4 (12,5%) детей утром отме
тили содержание (++) ацетоацетата в моче. На четвертый
день лечения ацетонурии не наблюдалось у всех пациентов.
На восьмые сутки проводимого комплексного лече
ния с включением препарата «Бетаргин»® у 100% паци
ентов показатели общего и биохимического исследова
ния крови, копрограммы были в пределах нормы.
Отмеченная у детей с АС в приступном периоде
положительная динамика клиникопараклинических
симптомов может быть объяснена рядом фармакодина
мических эффектов препарата «Бетаргин»®.
Содержание в препарате аминокислоты аргинина пре
пятствует повышенному образованию кетоновых тел,
способствуя коррекции митохондриальной дисфункции.
Не менее существенным является способность аргинина
устранять вазоконстрикцию, в том числе сосудов голов
ного мозга, которая при АС проявляется головной болью.
Нормализация кетогенеза также достигается благо
даря содержанию в препарате ионов цитрата, которые
усиливают ацетилирующую способность АцетилКоА,
уменьшая тем самым образование ацетона, а содержание
в препарате бетаина способствует восстановлению пов
режденных ацетоном мембран гепатоцитов и улучшению
функционального состояния печени.
Таким образом, включение в патогенетическую терапию
АС у детей мультипротекторного препарата «Бетаргин»®
является вполне оправданным, учитывая его положи
тельное влияние на метаболические процессы, опреде
ляющие ведущие клинические симптомы заболевания.
Во время приема препарата «Бетаргин»® побочные
эффекты не зарегистрированы. Препарат хорошо переносил
ся пациентами. Раствор для перорального применения препа
рата «Бетаргин»® особенно показан для пациентов раннего
возраста (от трех лет), у которых его выбор может быть прио
ритетным в связи с эффективностью, безопасностью, удоб
ным способом введения и адекватным режимом дозирования.

Выводы
1. Применение препарата метаболического действия
«Бетаргин»® для лечения АС в приступном периоде
является патогенетически обоснованным.
2. Быстрая положительная динамика основных
клинических проявлений АС в приступном периоде —
многократной рвоты, тошноты, абдоминального
болевого синдрома — свидетельствует об эффективнос
ти комплексной терапии с включением препарата
«Бетаргин»®
3. Использование препарата «Бетаргин» ® для
лечения АС в приступном периоде способствует сни
жению выраженности кетонурии в течение пер
вых суток, полностью купируя ее на пятый день забо
левания
4. Отмечена хорошая переносимость препарата,
побочные эффекты не зарегистрированы.
5. Доказанная клиникопараклиническими показате
лями эффективность включения препарата «Бетаргин»®
в схему лечения детей с АС в приступном периоде позво
ляет рекомендовать широкое его использование в педиа
трической практике.
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Бетаргін® у комплексному лікуванні ацетонемічного синдрому у дітей
М.Ф. Денисова, Н.В. Чернега, М.М. Музика
ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України», м. Київ
Мета: вивчити ефективність застосування препарату «Бетаргін»® для лікування первинного і вторинного ацетонемічного синдрому (АС) у дітей.
Пацієнти і методи. У дослідження було включено 32 дитини віком 3–15 років, які протягом 7 днів у базисній терапії АС отримували препарат
«Бетаргін»® у віковому дозуванні.
Результати. На тлі застосування препарату «Бетаргін»® спостерігалося зниження проявів кетонурії через 24 години у 37,5% дітей, через 48 годин —
у 34,4% пацієнтів; повністю купірувався даний симптом до четвертого дня лікування. Регрес клінічних симптомів АС корелював з динамікою кетонурії.
Висновки. Включення препарату «Бетаргін»® у комплексну терапію АС сприяло позитивній динаміці клінічних симптомів, нормалізації метаболічних
процесів, поліпшенню якості життя пацієнтів.
Ключові слова: діти, ацетонемічний синдром, лікування, Бетаргін®.

SOVREMENNAYA PEDIATRIYA. 2015.2(66):92%97
Betargin® in the complex treatment of acetonemic syndrome in children
M.F. Denisova, N.V. Chernega, N.N. Muzyka
SI «Institute of Pediatrics, Obstetrics and Gynecology, NAMS of Ukraine», Kiev City
Objective: To study the effectiveness of the «Betargin»® preparation for the treatment of primary and secondary acetonemic syndrome (AS) in children.
Patients and methods. The study included 32 children in the age 3–15 years, who for the period of 7 days in the basic treatment of AS had received «Betargin»®
preparation in the age dosage.
Results. In the setting of the use of Betargin® was marked the ketonuria decrease after 24 hours in 37.5% of children within 48 hours — in 34.4% of patients;
this symptom completely arrested by the fourth day of treatment. Regression of the clinical symptoms of AS was correlated with the dynamics of the ketonuria.
Conclusions. The inclusion of the «Betargin»® preparation in the complex therapy of the AS contributed to the fast dynamics of clinical symptoms and nor
malization of metabolic processes and improve the quality of life of patients.
Key words: children, acetonemic syndrome, treatment, Betargin®.
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Т.В. Зімницька

Особливості клінічного перебігу постінфекційного
синдрому подразненого кишечника у дітей
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Україна
SOVREMENNAYA PEDIATRIYA. 2015.2(66):98%101; doi 10.15574/SP.2015.65.98

Мета: визначення особливостей клінічного перебігу постінфекційного синдрому подразненого кишечника (СПК)
у дітей
Пацієнти і методи. Під наглядом знаходилось 130 дітей віком від 6 до 14 років з СПК. У 70 хворих (основна група)
в анамнезі були гострі кишкові інфекції, підтверджені бактеріологічним дослідженням. У групу порівняння увійшли
60 дітей із СПК, які не мали гострих кишкових інфекцій в анамнезі. Контрольну групу становили 30 практично
здорових дітей.
Результати. Клінічний перебіг постінфекційного СПК у дітей здебільшого характеризується асоціацією нападопо#
дібного постпрандіального абдомінального болю із діареєю 6–7#го типу (за Бристольською шкалою оцінки форми
калових мас), наявністю метеоризму, імперативних позивів до дефекації та відчуттям неповного випорожнення,
менш виразним порушенням психологічного стану. Серед моторних порушень товстої кишки за результатами елек#
троентерографічного дослідження у дітей даної групи частіше зустрічається гіперкінетична дискінезія, при якій
препрандіальна і постпрандіальна електрична активність товстої кишки є підвищеною. Ступінь підвищення рівня
серотоніну та гістаміну в крові у дітей з постінфекційним СПК вищий, ніж у дітей з неускладненим інфекційним
анамнезом. Виявлено кореляційний зв'язок між підвищенням серотоніну та постпрандіальним зростом сумарного
електричного потенціалу товстої кишки.
Висновки. Особливості клінічного перебігу СПК у дітей можуть бути зумовлені специфічними змінами моторної
та секреторної функції товстої кишки, які залежать, в свою чергу, від наявності мінімальних запальних змін слизо#
вої а також стану нейромедіаторної регуляції.
Ключові слова: постінфекційний синдром подразненого кишечника, діти, біоелектрична активність, товста кишка,
серотонін, гістамін.

Вступ
станніми роками особлива увага приділяється
функціональним захворюванням кишечника.
Це обумовлено поширеністю цієї патології не тільки
в Україні, але й в усьому світі (за даними різних авторів, від
5 до 15%), а також її негативним впливом на якість життя
хворих [14]. Провідну позицію займає синдром подразне
ного кишечника (СПК). Актуальність його визначається,
передусім, високою поширеністю у дітей. За даними вітчиз
няних дослідників, СПК діагностується у 5–7% школярів
препубертатного періоду, та у 12–20% підлітків [3]. Епідемі
ологічні дослідження показали, що частота СПК серед дітей
в Європі становить 10–14%, у Kитаї — 13,3% [8].
За сучасними уявленнями про СПК, що сформульова
ні в Римському консенсусі III, це захворювання є біосо
ціальним розладом, в основі якого лежать два головні
патологічні механізми — психосоціальний вплив та сен
сорномоторна дисфункція кишечника [16]. Важливу
патогенетичну роль при цьому відіграють дисрегуляторні
процеси, які відбуваються в кіркових та підкіркових цен
трах, вегетативній нервовій системі. Не менш важливим
фактором, що привертає увагу дослідників, є стійкі нейро
імунні пошкодження, які розвиваються після інфекційних
захворювань кишечника і вважаються можливими причи
нами формування вісцеральної гіперчутливості та рухових
дисфункцій товстої кишки.
За даними літератури, частота постінфекційної
форми СПК коливається від 4 до 69% [2,5]. У 7–33%
пацієнтів, що перехворіли на гостру кишкову інфекцію
в термін від 3–4 місяців до 6 років розвивається картина
СПК [6]. Цей факт є дуже актуальним у педіатричній
практиці, що пов'язано з особливостями дитячого віку,
а також з високою частотою кишкових інфекцій у дітей [8].
Велика кількість досліджень вказує на виникнення
СПК після перенесених бактеріальних гастроентероколі
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тів, які були зумовлені такими мікроорганізмами,
як Campylobacter, Salmonella, діарейними штамами
Escherichia coli, Shigella, Entamoeba histolytica, Yersinia,
Cryptosporidium, Legionella Giardia intestinalis infection
[7,11,15].
При взаємодії патогенної мікрофлори із захисними
імунними механізмами знижуються її вірулентні вла
стивості, що призводить до тривалої персистенції збудни
ка в організмі дитини. Завдяки сучасним імунологічним
методам дослідження та полімеразній ланцюговій реакції
виявлена нова форма взаємодії організму з патогенною
флорою — тривала циркуляція її маркерів [1]. Виділення
маркерів гострої кишкової інфекції відбувається по мірі
відновлення кишкового епітелію, і антигени виділяються
у просвіт кишки у вигляді залишків мікробної клітини —
ліпосахаридів: у вільному вигляді або у поєднанні із секре
торним IgA. Тривалий вплив антигенів на слизову оболон
ку товстої кишки відбувається на тлі послаблення імунної
системи, що було виявлено у хворих на постінфекційний
СПК [5,9]. Це проявлялось зниженням фагоцитарної
активності, послабленням клітинного та гуморального
імунітету, дефіцитом Т2хелперів та ростом NKклітин,
зниженням цитолітичної активності комплементу, відно
сно низьким рівнем IgG, лімфо та лейкопенією. На цьому
тлі відбуваються кількісні та якісні зміни кишкової мікро
флори, що в умовах дефіциту протизапальних цитокінів
призводить до хронізації запалення слизової оболонки
товстої кишки низького ступеня активності [1,5]. У 96,5%
дітей із постінфекційним СПК, не дивлячись на нормаль
ну або мінімально змінену ендоскопічну картину товстої
кишки, дослідники виявляють гістологічні ознаки хроніч
ного запалення [5].
Численні морфологічні дослідження підтверджують
наявність у слизовій товстої кишки таких пацієнтів
помірної інфільтрації власної пластинки лімфоцитами та
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плазматичними клітинами на тлі її набряку [5]. Імуногі
стохімічні дослідження демонструють наявність у таких
хворих підвищеної експресії прозапальних цитокінів.
Багато сучасних досліджень присвячено вивченню гене
тичної детермінованості продукції цитокінів у хворих на
постінфекційний СПК [1,2,7].
Наявність запалення низького ступеня в слизовій
товстої кишки призводить до збільшення щільності енте
рохромафінних клітин, що секретують серотонін, який
відіграє важливу роль у регуляції моторики та секреції
шлунковокишкового тракту, посилює його перисталь
тичну та секреторну активність [1,5]. Важливою є також
роль серотоніну у формуванні вісцеральної гіперчутли
вості у хворих із СПК [4,12]. Серотонін є одним з голов
них хімічних медіаторів, який бере участь у ноцицептив
ній передачі і регуляції потоку больових імпульсів. Окрім
того серотонін відіграє роль фактору росту для мікроор
ганізмів, посилюючи при цьому бактеріальний метабо
лізм у товстій кишці [4].
Результати численних досліджень вказують також на
наявність у хворих на постінфекційний СПК феномену
дегрануляції тучних клітин у слизовій оболонці товстої
кишки, під час якої вивільняється гістамін та інші проза
пальні біологічно активні речовини. Близькість розташу
вання тучних клітин із нервовим рецепторним апаратом
підтверджує, на думку дослідників, вплив запального
процесу на сенсибілізацію з подальшим формуванням
вісцеральної гіперчутливості у такої групи хворих, що
призводить до порушення скорочувальної активності
товстої кишки [11,13].
Вплив біогенних амінів на моторну функцію товстої
кишки здійснюється опосередковано через електрофізіо
логічні процеси, що відбуваються в стінці травного тракту.
Особливо цікавим є вивчення впливу серотоніну і гістамі
ну на генерацію та розповсюдження електричних потен
ціалів пучками гладких м'язів циркулярного та повздов
жніх шарів стінки товстої кишки. Біоелектрична актив
ність товстої кишки є маркером порушення її рухової
активності і у великій мірі зумовлює клінічні прояви СПК.
Метою дослідження було вивчення особливостей
клінічного перебігу постінфекційного синдрому подраз
неного кишечника у дітей.

Матеріал і методи дослідження
Під спостереженням знаходилось 130 дітей віком від
6 до 14 років із СПК. У 70 хворих (основна група) при вив
ченні анамнезу було виявлено наявність гострих кишко
вих інфекцій, підтверджених бактеріологічним досліджен
ням. Серед них 34 (48,5%) дитини в минулому перенесли
дизентерію, 25 (35,7%) дітей — сальмонельоз. У решти
дітей (11 осіб; 15,7%) відмічався в анамнезі ешерихіоз.
У групу порівняння увійшло 60 дітей із СПК, які не хворі
ли в минулому на гострі кишкові інфекції. Контрольну
групу становили 30 практично здорових дітей.
Діагноз СПК дітям встановлено на підставі клінічних
симптомів, згідно з Римськими критеріями ІІІ (2006)
[13,16]. Головним з них був абдомінальний біль, який
тривав понад три доби на місяць протягом останніх трьох
місяців і асоціювався з двома або трьома такими скарга
ми: поліпшення самопочуття після дефекації, погіршення
самопочуття поєднувалось зі зміною частоти або форми
випорожнень. Оцінку консистенції калу проведено
за Бристольською шкалою форми калових мас [14,17].
Для верифікації діагнозу всім дітям проведено
за допомогою ректоскопа РД10 ректороманоскопію, під
час якої вивчено стан слизової оболонки. Для підтвер
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дження супутньої гастроентерологічної патології за пока
заннями проведено інші інструментальні дослідження:
фіброезофагогастродуоденоскопію гнучким ендоскопом
OLIMPUS GIFP2, ультразвукове дослідження органів
черевної порожнини з використанням ехографа SAL38A
фірми TOSHIBA, інтрагастральну рНметрію за методом
Є.Ю. Лінару.
Стан рухової активності товстої кишки вивчався на
підставі реєстрації сумарного потенціалу товстої кишки з
поверхні тіла (UА А61B/04 77724). Дослідження про
водилось натщесерце та після харчової стимуляції.
За коефіцієнтом зростання сумарного електричного
потенціалу у постпрандіальному періоді (норма 1,5–2)
визначався характер рухової активності товстої кишки
(UА A61B5/05 5099). Дітям 10–14 років проводилось
дослідження рівня серотоніну в цільній крові флюороме
тричним методом після адсорбції на карбоксіметилце
люлозі. Дослідження рівня гістаміну в сироватці крові
проводилось флюорометричним методом після реакції
з ортфталевими альдегідом.

Результати дослідження та їх обговорення
У групі дітей, які хворіли в минулому на гострі киш
кові інфекції, переважно діагностували СПК з діареєю
(42 пацієнти, 60%). У решти дітей основної групи діагнос
товано СПК із закрепом (22 пацієнти, 31,4%) та некласи
фікований варіант СПК (6 дітей, 8,6%). Частота клінічного
перебігу СПК із діареєю у дітей основної групи стати
стично значуще відрізнялась (р<0,05) від частоти даної
форми захворювання в групі дітей, які не мали в минуло
му гострого ентероколіту (20 дітей, 33,3%). У даній групі
пацієнтів частота варіантів СПК із закрепом становила
46,6% (28 хворих) та некласифікованого варіанту —
20,1% (12 дітей).
Ретельний збір анамнезу дозволив виділити ряд фак
торів, які могли сприяти розвитку СПК у дітей. Серед
них особливу увагу привертав ускладнений перебіг вагіт
ності та пологів, який зустрічався з однаковою частотою
в обох групах (43 дитини, 33,1%). Частота неврологічної
патології, яка була представлена вегетативними
дисфункціями, астеноневротичними станами, фобіями,
наслідками черепномозкової травми, становила 35%
і також не відрізнялась в групах порівняння. Психічні трав
ми у дітей основної групи (13 дітей, 18,5%) відмічались
рідше (р<0,05), ніж у групі порівняння (28 хворих, 46,6%).
З однаковою частотою у дітей із СПК відмічались нераціо
нальне харчування (80 дітей, 63,7%) та шкідливі звички
(52 хворих, 40%). Не відрізнявся також у дітей обох груп
(28 дітей, 21,5%) ускладнений алергологічний анамнез —
наявність харчової алергії, полінозів, алергодерматитів.
Велике значення у формуванні СПК мав
рефлекторний вплив з патологічно змінених органів
шлунковокишкового тракту. Про це свідчила наявність
у 107 (84,0%) дітей гастродуоденальної патології, у тому
числі деструктивної (28 хворих, 21,5%); холецистохо
лангітів (66 пацієнтів, 50,7%), функціональних розладів
жовчного міхура (125 дітей, 96%). Статистичних розбіж
ностей при вивченні частоти супутньої патології травно
го тракту в групах порівняння не виявлено.
У всіх дітей, що перебували під спостереженням,
головним клінічним симптомом був абдомінальний біль,
інтенсивність якого варіювала від відчуття дискомфорту
до високої. Незалежно від клінічної форми захворюван
ня, абдомінальний біль у дітей був пов'язаний із дефека
цією (127 дітей, 97,6%). У групі дітей із постінфекційним
СПК (56 пацієнтів, 80%) поява болю у постпрандіально
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му періоді відмічалась частіше (p<0,05), ніж у групі
порівняння (32 пацієнтів, 53,3%). Виникнення болю
після стресу в основній групі (16 хворих, 22,8%) зустріча
лось рідше (p<0,05), ніж у дітей з неускладненим інфек
ційним анамнезом (29 хворих, 48,3%). Поліпшення само
почуття у дітей обох груп переважно наставало після
дефекації (123 дітей, 94,0%).
У переважної більшості дітей абдомінальний біль асо
ціювався з порушенням форми випорожнення (125 хво
рих, 96,1%). Найвиразніші зміни консистенції калу, такі
як діарея 6го і 7го типу, частіше (p<0,05) зустрічались
у дітей, що мали в анамнезі кишкові інфекції (40 хворих,
57,1%), ніж у групі порівняння (20 дітей, 15,3%).
Порушення консистенції за типом закрепу 1го і 2го
типу в основній групі (10 дітей,14,3%) зустрічалось рідше
(р<0,05), ніж у групі порівняння (25 дітей, 41,6%).
Зміни частоти випорожнення в основній групі визна
чались у 60 (86%) випадках, що перевищувало (р<0,05)
цей показник у групі дітей, які не хворіли в минулому на
кишкові інфекції (26 пацієнтів, 43,3%).
Імперативні позиви до дефекації відмічались частіше
(р<0,05) у дітей, що перенесли кишкову інфекцію
(36 пацієнтів, 51,4%), ніж у дітей групи порівняння
(12 хворих, 20%). На відчуття неповного випорожнення
скаржились 39 (55,7%) дітей основної групи, що також
було частіше (р<0,05), ніж у групі порівняння (10 дітей,
16,6%). Напруження при дефекації, навпаки, зустріча
лось у дітей основної групи (11 хворих, 15,7%) значно
рідше (р<0,05), ніж у групі порівняння (23 дітей, 38,3%).
Важливим симптомом у дітей, який значно погір
шував якість життя, був метеоризм. Він значно частіше
(р<0,05) зустрічався у дітей із постинфекційною формою
СПК (46 хворих, 65,7%), ніж у дітей групи порівняння
(19 хворих, 31,6%).
При пальпації живота у переважної більшості дітей
відмічалась болючість низхідного відділу 75 (57,6%)
хворих та значно рідше — висхідного відділу товстої кишки
(28 хворих, 21,54%). Вірогідної різниці у частоті виникнен
ня цього симптому в групах порівняння не виявлено.
Статистично не відрізнялась і частота виникнення
такого симптому при пальпації живота, як спазм сигмо
подібної кишки, що відмічався у 46 (35%) дітей.
Психологічний стан дітей переважно характеризу
вався емоційною лабільністю, яка відмічалась у значної
кількості пацієнтів (83 особи, 63,8%), і в групах стати
стично не відрізнялась. Схильність до невротичних реак
цій у дітей з постінфекційним СПК зустрічалась рідше
(р<0,05), ніж у групі порівняння (12 (17%) і 27 (45%)
пацієнтів відповідно). Агравація болю та інших клінічних
симптомів в основній групі спостерігалась дуже рідко
(5 дітей, 7%), що відрізнялось (р<0,05) від групи порів
няння (13 дітей, 26%).
При ендоскопічному дослідженні у значної частини
дітей було виявлено запальні зміни слизової оболонки
товстої кишки у вигляді помірної гіперемії та набряку,
нечіткості судинного малюнка, наявності слизу. Така
ендоскопічна картина зустрічалась переважно у дітей
з постінфекційною формою СПК (47 хворих, 67,7%), що
відрізнялось (р<0,05) від групи дітей з неускладненим
інфекційним анамнезом (17 хворих, 28,3%).
За даними електроентерографічного дослідження
у дітей кожної статистичної групи зустрічались моторні
дисфункції товстої кишки. Здебільшого вони характери
зувалися надмірно високим збільшенням сумарного
електричного потенціалу товстої кишки у постпрандіаль
ному періоді (коефіцієнт зростання >2). Такий тип по
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рушення моторної функції товстої кишки розцінювався
як гіперкінетичний і зустрічався у 42 (60%) дітей
із постінфекційним СПК, що було значно частіше (р<0,05),
ніж у групі порівняння (17 дітей, 28,3%).
Гіпокінетичний тип порушення моторної функції тов
стої кишки характеризувався підвищеним значенням
сумарного потенціалу товстої кишки порівняно з кон
трольною групою (0,045±0,004 мВ) та недостатнім під
вищенням або зниженням його в постпрандіальному
періоді (коефіцієнт зростання <1,5). Такий тип моторної
дисфункції розцінювався як гіпокінетичний та мав місце
у 18 (32,8%) дітей, що вірогідно рідше (р<0,05), ніж
у групі порівняння (37 хворих, 61,6%).
Неадекватна реакція гладких м'язів товстої кишки на
подразнення зумовлена порушеннями нейрогуморальної
регуляції, про що свідчить підвищення рівня серотоніну
та гістаміну в крові у дітей із СПК, що пояснюється
генетичною детермінованістю збільшення ентерохро
мафінних клітин та ступеня дегрануляції тучних клітин
у стінці товстої кишки у даної категорії хворих.
Наявність низького ступеня запалення слизової товстої
кишки у дітей із постінфекційною формою СПК приз
водить до збільшення вивільнення біологічно активних
речовин, що підтверджують результати нашого досліджен
ня. Середнє значення рівня серотоніну в крові у дітей
із постінфекційним СПК становить 3,02±0,02 мкмоль/л
і перевищувало (р<0,001) цей показник не тільки
в контрольній групі практично здорових дітей
(1,45±0,15 мкмоль/л), але й в групі порівняння
(2,62±0,26 мкмоль/л), (р<0,01). Виявлено прямий коре
ляційний зв'язок (r=0,6) між підвищенням рівня серо
тоніну і постпрандіальним підвищенням сумарного
електричного потенціалу товстої кишки, що свідчить про
ймовірний вплив серотоніну на стан її електричної
активності.
Середнє значення рівня гістаміну в сироватці крові
у дітей основної групи становить 1,26±0,11 мкмоль/л,
що значно перевищує (р<0,001) цей показник у дітей
контрольної групи (0,39±0,012 мкмоль/л) та в групі
порівняння (1,03±0,13 мкмоль/л) (р<0,05).
Таким чином, результати дослідження дозволяють
вважати, що особливості клінічного перебігу СПК у дітей
могли бути зумовлені специфічними змінами моторної та
секреторної активності товстої кишки, які залежать від
наявності мінімально виразного запалення слизової обо
лонки та нейромедіаторної регуляції, що потребує дифе
ренційованого терапевтичного підходу.

Висновки
1. Клінічна картина постінфекційного СПК характе
ризується особливим перебігом, при якому абдоміналь
ний біль здебільшого має нападоподібний характер,
виникає у постпрандіальному періоді та асоціюється
з порушенням випорожнень у вигляді діареї 6го та 7го
типу (за Бристольскою шкалою оцінки форми калових
мас), наявністю імперативних позивів до дефекації, від
чуттям неповного випорожнення, метеоризму.
2. Ендоскопічна картина характеризується у більшо
сті випадків наявністю помірного катарального прокто
сигмоїдиту.
3. Біоелектрична активність товстої кишки за даними
електроентерографії у дітей із постінфекційною формою
СПК переважно характеризується підвищенням елек
тричної сумарної активності у препрандіальному і пост
прандіальному періодах, що відповідало гіперкінетичній
дискінезії.
ISSN 19925913 Современная педиатрия 2(66)/2015

Читайте нас на сайте: http://med expert.com.ua
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ И ГЕПАТОЛОГИЯ
4. Рівень серотоніну та гістаміну у дітей із СПК після
перенесених ентероколітів підвищується в більшій мірі,
ніж у дітей з неускладненим інфекційним анамнезом.

Виявлено прямий кореляційнимй зв'язок між підвищен
ням рівня серотоніну та постпрандіальним зростанням
сумарного електричного потенціалу товстої кишки.
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Особенности клинического течения постинфекционного синдрома раздраженного кишечника у детей
Т.В. Зимницкая
Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина, Украина
Цель: изучение особенностей клинического течения постинфекционного синдрома раздраженного кишечника (СРК) у детей.
Пациенты и методы. Под наблюдением находилось 130 детей в возрасте 6–14 лет с СРК. У 70 больных (основная группа) в анамнезе были острые
кишечные инфекции, подтвержденные бактериологическим исследованием. В группу сравнения вошли 60 детей с СРК, не имевшие острых кишеч
ных инфекций в анамнезе. Контрольную группу составили 30 практически здоровых детей.
Результаты. Клиническое течение постинфекционного СРК характеризуется преимущественно ассоциацией приступообразной постпрандиальной
абдоминальной боли с диареей 6–7го типа (по Бристольской шкале оценки каловых масс), наличием метеоризма, императивных позывов к дефе
кации, чувством неполного опорожнения, а также менее выраженными нарушениями психологического состояния. Среди моторных нарушений,
выявленных с помощью электроэнтерографического исследования, преобладают гиперкинетическая дискинезия, при которой имеет место повы
шение препрандиальной, постпрандиальной электрической активности. Степень повышения уровня серотонина и гистамина в крови детей с постин
фекционным СРК выше, чем у детей с неосложненным инфекционным анамнезом. Обнаружена корреляционная связь между повышением серото
нина и постпрандиальным ростом суммарного электрического потенциала толстой кишки.
Выводы. Особенности клинического течения постинфекционного СРК могут быть обусловлены специфическими изменениями моторной и секре
торной активности толстой кишки, которые зависят, в свою очередь, от наличия минимально выраженного воспаления слизистой оболочки, а также
состояния нейромедиаторной регуляции.
Ключевые слова: постинфекционный синдром раздраженного кишечника, дети, биоэлектрическая активность толстой кишки, серотонин, гистамин.
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Clinical features of postBinfectious irritable bowel syndrome in children
T.V. Zimnytska
V.N. Karazin Kharkiv National University
The purpose to study of the features clinical course of irritable postinfectious bowel syndrome in children.
Patients and methods. The 130 children at the age 6–14 y.o. with irritable bowel syndrome were observed. The 70 patients (basic group) had in past history
information about acute intestinal infection, which were confirmed by bacteriological investigation. The comparative group included 60 children with irritable
bowel syndrome, without date at history about infectious diseases. Control group included 10 healthy children.
Results. The course of postinfectious irritable bowel syndrome is characterized by association paroxysmal postprandial abdominal pain with 6th and 7th type
diarhea (according Bristol stool scale) meteorism, urge to defecate, feeling incomplete emptying bowels, less excessively psychiatric lesion. Hyperkinetic
dyskinesia dominates among colon motor disorders. It's characterised by increasing preprandial and postprandial electrical colon activity. All children (basic
and comparative group) who were observed had elevation of serotonin and histamin blood levels, but it higher in children with postinfectious IBS, than in chil
dren without date about at history of gut infections.
Conclusions. Clinical features of postinfectious irritable bowel syndrome can be coursed by specific changes of colon motor and secretory activity, which in
turn depends from presence of the low grade inflammation of gut mucous membrane and neurotransmitter regulation.
Key words: postinfectious irritable bowel syndrome, children, the bioelectrical colon activity, serotonin, histamine.
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Я.С. Скрипникова, О.Г. Иванько,
М.В. Пацера, Е.В. Пономаренко, Е.А. Радутная

Пробиотические штаммы Lactobacillus acidophilus
R0052 и Lactobacillus rhamnosus R0011 в эволюции
антибиотикоассоциированной диареи
у детей с ожоговой травмой
Запорожский государственный медицинский университет, Украина
SOVREMENNAYA PEDIATRIYA. 2015.2(66):102%104

Цель: изучить частоту возникновения, особенности течения и возможности профилактики антибиотикоассоцииро#
ванной диареи (ААД) у ожоговых больных.
Пациенты и методы. В период с 2010 по 2014 гг. в областном ожоговом отделении г. Запорожья под наблюдением нахо2
дилось 452 ребенка с ожоговыми травмами, которые принимали антибиотикотерапию.
Результаты. На фоне лечения ожоговых травм ААД различной степени тяжести развивалась у 8,6–24% детей.
У 76% детей ААД сопровождалась выделением патогенных токсинов Clostridium difficile. Разработаны методы профи#
лактики ААД, главным из которых было превентивное, с первых часов пребывания в стационаре, назначение орального
пробиотика, содержащего пробиотические штаммы Lactobacillus acidophilus R0052 и Lactobacillus rhamnosus R0011
в составе препарата «Лацидофил®» в возрастных дозировках.
Выводы. Антибиотикоассоциированная диарея является существенной проблемой пациентов ожогового отделения.
Применение пробиотического препарата «Лацидофил®» в комплексе лечения ожоговой травмы снижает в три раза
частоту развития ААД и уменьшает тяжесть ее проявлений.
Ключевые слова: дети, ожоговая травма, антибактериальная терапия, антибиотико#ассоциированная диарея, про#
биотические штаммы Lactobacillus acidophilus R0052 и Lactobacillus rhamnosus R0011.

Введение
жоги в современных условиях остаются одной из
наиболее актуальных и социально значимых про
блем детского травматизма. Среди всех детей, госпитали
зированных с травмами, дети с ожогами занимают второе
место. По данным мировой статистики, от ожогов различ
ной степени тяжести страдает в течение жизни от 18% до
42% людей [3]. Прогноз выздоровления и жизни пациен
тов зависит от площади и глубины поврежденных кожных
покровов. Опасным состоянием обожженного принято
считать развитие ожоговой болезни, при этом ожоговая
рана и обусловленные ею соматические изменения вызы
вают напряжение адаптационных механизмов и реакций
организма, приводящее иногда к летальному исходу.
Ожоговый шок, первая стадия ожоговой болезни, может
развиться у детей при ожогах кожи площадью 5–10%
и более, а при глубоких повреждениях — уже при 3–5% пов
режденной кожи. Своеобразность детской ожоговой травмы
связана с возрастными анатомофизиологическими особен
ностями. Вследствие своей беспомощности ребенок во
время действия повреждающего фактора подвержен более
длительной экспозиции, что приводит к более глубоким
ожогам по сравнению с взрослыми людьми.
Утрата защитного кожного покрова на большой пло
щади поверхности тела создает условия для микробной
инвазии, с одной стороны, и дезинтеграции важнейших
нейротрофических и обменных функций организма —
с другой, что приводит к нарушению факторов антиин
фекционной защиты. В организме ребенка создаются
условия для развития инфекционного процесса и его
генерализации. Некротические ткани, образующиеся
в зоне ожогового поражения, являются благоприятной
средой для инвазии и размножения микроорганизмов.
Основной причиной летальных исходов при обширных
глубоких ожогах является ожоговая инфекция, которая
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встречается у 23–82% всех пациентов ожоговых отде
лений [1,4].
Антибиотики при ожогах назначают с учетом площади
поврежденной кожи и стадии ожоговой болезни. Так, если
площадь ожогов меньше 10%, то применение антибиотиков
обязательно при отягощенном преморбидном фоне —
наличии у больного врожденного порока сердца, сахарного
диабета, гемоглобинопатии, почечных заболеваний, соче
танной респираторной патологии. Если площадь ожогов
10% и более, то антибактериальную терапию назначают
очень часто, как правило, при термоингаляционной травме,
во всех случаях системного воспалительного ответа, угрозе
генерализации инфекции. Любой инфекционный процесс,
зародившийся в ожоговой ране, может спровоцировать
развитие тяжелых осложнений: сепсиса, пневмонии,
гнойного артрита, инфекции мочевыводящих путей,
миокардита, лимфаденита. Чтобы предупредить появление
инфекционных осложнений, лечение пострадавших анти
биотиками начинают уже в период ожогового шока
и продолжают при ожоговой токсемии и септикотоксемии.
Большое значение в борьбе с генерализованной инфекцией
имеет рациональность антибактериальной терапии.
В настоящее время из антимикробных препаратов наибо
лее часто используют цефалоспорины 2, 3, 4 поколений и
защищенные полусинтетические пенициллины, реже —
аминогликозиды, карбопенемы, гликопептиды и имипене
мы. В среднем прием антибактериальных препаратов,
по нашим данным, составляет 16,2 суток.
Отсутствие положительной динамики в лечении
основного заболевания и дальнейшее развитие осложне
ний, нарастание симптомов системной воспалительной
реакции в течение 48–72 часов от момента начала тера
пии, нечувствительность флоры с поверхности ожога
к используемому антибактериальному препарату требуют
замены антибиотика.
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При тяжелом течении заболевания применяется
комбинированная антимикробная терапия, подразуме
вающая одновременное использование двух и даже трех
препаратов в максимальных терапевтических дозах.
Становится понятным, что лечение антибиотиками мно
гих ожоговых больных отличается высокой интенсивно
стью и длительностью.
В этих условиях важнейшей составляющей успешного
лечения пациента является профилактика ятрогенных
осложнений, в частности небезопасной для жизни боль
ного антибиотикоассоциированной диареи (ААД), спо
собной развиться на фоне любой антибактериальной
терапии [5,14].
В своей работе мы поставили цель изучить частоту
возникновения и особенности течения ААД у ожоговых
больных, а также возможность ее профилактики у детей,
получавших антибактериальное лечение в условиях облас
тного ожогового отделения КУ «Городская клиническая
больница экстренной и скорой медицинской помощи»
г. Запорожья.

Материал и методы исследования
В период с 2010 по 2014 гг. в областном ожоговом
отделении г. Запорожья под нашим наблюдением находи
лось 452 ребенка с ожоговыми травмами, которые прини
мали антибиотикотерапию.

Результаты исследования и их обсуждение
Наблюдения были подразделены на два этапа. На пер
вом этапе в период 2010–2011 гг. нами были исследованы
126 детей, которые получали антибиотики. В динамике
пребывания в стационаре все они были тестированы
на наличие высокоспецифичных для ААД токсинов
А+В Clostridium difficile в стуле [10]. Из 126и обследован
ных больных ААД возникла у 30 (24%). Она характеризо
валась появлением жидкого стула не менее трех раз
в сутки (обычно от 6 до 15 раз) спустя не менее трех суток
от момента госпитализации и назначения антибакте
риальных препаратов и ААД продолжалась не менее
48 часов [13]. Для детей были характерны боли по ходу
толстой кишки, снижение аппетита. Температурной
реакцией и рвотой начало заболевания не сопровожда
лось. У больных исключались наиболее частые причины
диарей — вирусные и бактериальные (гастроэнтериты,
пищевые погрешности, применение слабительных и т.п.).
Среди 30 образцов жидкого стула, взятых у больных
с описанной клинической картиной, в 23 (76%) были
обнаружены токсины Clostridium difficile, что позволило
установить диагноз Clostridium difficileэнтероколита,
ассоциированного с применением антибиотиков (А04.7,
МКБ10) [7]. Из 30 больных с ААД 11 имели диарею
с легким течением, 11 детей страдали ААД средней степе
ни тяжести, у 8и диарея была тяжелой, что потребовало
применения дополнительной регидратационной инфу
зионной терапии [6].
Нам не удалось выявить приоритетное влияние кон
кретного антибиотика на тяжесть течения и частоту воз
никновения ААД, но прослеживалось влияние возраста
(преимущественно младшая возрастная группа), степени
ожоговой травмы и применения антибиотиков в комбина
ции. Полученные результаты позволили сделать вывод
о том, что диарея, обусловленная приемом антибиотиков,
то есть ААД, является существенной проблемой детей
ожогового отделения и требует своего решения.
Были разработаны методы профилактики ААД, глав
ным из которых было превентивное, с первых часов пре
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бывания в стационаре, назначение орального пробиотика,
содержащего пробиотические штаммы Lactobacillus
acidophilus R0052 и Lactobacillus rhamnosus R0011 в составе
препарата «Лацидофил®» в возрастных дозировках. Этот
пробиотик проявил себя как эффективное средство при
ААД, в том числе ассоциированной с инфекцией Clostridi#
um difficile, обладая свойствами ограничивать колони
зацию патогенных микроорганизмов в кишечнике и бло
кировать энтеропатогенный (холероподобный) и некро
тический токсины [8,11].
В последующий период (2012–2014 гг.) в том же отделе
нии, которое не претерпело никаких организационных,
материальных и коммунальных изменений, за исключени
ем обязательной превентивной терапии пробиотическими
штаммами Lactobacillus acidophilus R0052 и Lactobacillus
rhamnosus R0011, 326 госпитализированных больных полу
чили аналогичные прежним антибактериальные препараты
и их комбинации. При этом в течение всего времени наблю
дения за детьми ААД была диагностирована у 28 детей, что
составило 8,6%. Преимущественно это были дети с легким
течением ААД (24 ребенка), у которых отмечали улучшение
после смены антибактериального препарата либо его крат
ковременной отмены. Для лечения ААД детям дополни
тельно назначали пробиотический препарат на основе
штамма Saccharomyces boulardii [12], в четырех случаях
потребовалось назначение метронидазола как специфиче
ского противомикробного препарата внутрь [9] в дозе 30
мг/кг/сутки в три приема пятидневным курсом. Потреб
ность в дополнительной регидратационной терапии возни
кла лишь у одного больного.
Необходимо подчеркнуть, что, применяя штаммы
Saccharomyces boulardii, мы стремились тщательно соблюдать
меры предосторожности и избегать попадания порошка на
раневую поверхность, поэтому готовили водную взвесь
содержимого саше в отдельном помещении и затем приноси
ли в палату для дачи пациенту per os. Препарат «Лацидо
фил®» таких предосторожностей не требует, так как произво
дится в капсулах. Кроме того, не зарегистрировано за дли
тельный период наблюдений случаев инфицирования людей
пробиотическими штаммами Lactobacillus и возникновения
локальных или системных инфекционных реакций [2].
Необходимо отметить, что пробиотические штаммы
Lactobacillus acidophilus R0052 и Lactobacillus rhamnosus
R0011 в составе препарата «Лацидофил®», которые были
назначены 326 детям, не вызывали никаких побочных
эффектов, не удлиняли сроки течения раневого процесса
и не формировали необычные проявления заживления ран.

Выводы
1. За период 2010–2014 гг. в отделении ожоговой трав
мы 452 ребенка получали антибактериальную терапию
различной интенсивности, при этом ААД различной сте
пени тяжести развивалась в различные периоды наблюде
ния у 8,6–24% детей.
2. У большинства детей (76%) ААД сопровождалась
выделением патогенных в отношении кишечника токси
нов Clostridium difficile, споры которой, вероятно, состав
ляют обычную микробную составляющую контаминации
ожогового отделения.
3. Профилактическое назначение пробиотических
штаммов Lactobacillus acidophilus R0052 и Lactobacillus
rhamnosus R0011 в составе препарата «Лацидофил®»,
обладающих антитоксическим действием в отношении
Clostridium difficile, на фоне приема антимикробных пре
паратов в три раза снизило частоту ААД у детей и умень
шило тяжесть ее проявлений.
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Пробіотичні штами Lactobacillus acidophilus R0052 та Lactobacillus rhamnosus R0011
в еволюції антибіотикоасоційованої діареї у дітей з опіковою травмою
Я.С. Скрипникова, О.Г. Іванько, М.В. Пацера, О.В. Пономаренко, О.А. Радутна
Запорізький державний медичний університет, Україна
Мета: вивчити частоту виникнення, особливості перебігу та можливості профілактики антибіотикоасоційованої діареї (ААД) в опікових хворих.
Пацієнти і методи. У період з 2010 по 2014 рр. в обласному опіковому відділенні м. Запоріжжя під спостереженням знаходились 452 дитини
з опіковими травмами, які приймали антибіотикотерапію.
Результати. На тлі лікування опікових травм ААД різного ступеня важкості розвинулась у 8,6–24% дітей. У 76% дітей ААД супроводжувалася виділен
ням патогенних токсинів Clostridium difficile. Розроблено методи профілактики ААД, головним з яких було превентивне, з перших годин перебуван
ня у стаціонарі, призначення орального пробіотика, що містить пробіотичні штами Lactobacillus acidophilus R0052 і Lactobacillus rhamnosus R0011
у складі препарату «Лацидофіл®» у віковому дозуванні.
Висновки. Антибіотикоасоційована діарея є суттєвою проблемою пацієнтів опікового відділення. Застосування пробіотичного препарата
«Лацидофіл®» у комплексному лікуванні опікової травми знижує втричі частоту розвитку ААД та зменшує важкість її проявів.
Ключові слова: діти, опікова травма, антибактеріальна терапія, антибіотикоасоційована діарея, пробіотичні штами Lactobacillus acidophilus R0052
і Lactobacillus rhamnosus R0011.
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Probiotic strains Lactobacillus acidophilus R0052 and Lactobacillus rhamnosus R0011 in the evolution
of antibioticBassociated diarrhea in children with burn injury
Ya.S. Skripnikova, O.G. Ivan'ko, M.V. Patsera, E.V. Ponomarenko, E.A. Radutnaya
Zaporizhzhya State Medical University, Ukraine
Objective: To examine the incidence, characteristics of the course and possible prevention of antibioticassociated diarrhea (AAD) in burn patients.
Patients and methods. A total of 452 children with burn injuries who had received antibiotics were under observation for the period from 2010 to 2014yy.
in the regional burns unit department of Zaporizhzhya.
Results. In the setting of the treatment of burn injuries the AAD of varying severity was found in 8,6–24% of children. In 76% of children AAD accompanied
by the release of pathogenic toxins Clostridium difficile. The methods for prevention of AAD were developed first of all for the aim of preventive application
of oral probiotic containing probiotic strains Lactobacillus acidophilus R0052 and Lactobacillus rhamnosusR0011 from early hospitalization as part of the
preparation «Latsidofil®» in the age dosages.
Conclusions. Antibiotic diarrhea is a significant problem of patients of burn department. The use of probiotic preparation «Latsidofil®» in the complex treat
ment of burn injury decreased the incidence of AAD in three times and reduced the severity of its symptoms. Key words: children, burn injury, antibiotic ther
apy, antibioticassociated diarrhea, probiotic strains Lactobacillua cidophilus R0052 and Lactobacillus rhamnosus R0011.
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Вплив порушень функціональної активності
гіпофізарноBтиреоїдної системи на нервовоBпсихічний
розвиток та неврологічний статус дітей раннього віку
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Мета: вивчити взаємозв'язок між функціональним станом гіпофізарно#тиреоїдної вісі, характером ураження нервової
системи та рівнем нервово#психічного розвитку дітей раннього віку.
Пацієнти і методи. Під спостереженням знаходилось 118 вихованців будинку дитини. Проводили оцінку неврологічного
статусу та психомоторного розвитку. Для поглибленого вивчення нервово#психічного розвитку та визначення психічно#
го статусу використовували графік нервово#психічної оцінки малюка (тест «ГНОМ»). Функціональний стан гіпофізар#
но#тиреоїдної системи вивчали за допомогою визначення рівня тиреотропіну, вільного тироксину та вільного трийодти#
роніну у сироватці крові методом конкурентного твердофазового хемілюмінесцентного імуноферментного аналізу.
Результати. У дітей раннього віку, позбавлених батьківського піклування, спостерігається висока частота клінічних
проявів перинатальних уражень нервової системи (94,1±2,2%). У структурі неврологічних порушень домінує синдром
затримки стато#кінетичного, психічного і передмовленнєвого розвитку (49,2±4,7%, p<0,001). У третини обстежених
дітей спостерігалося напруга у функціонуванні гіпофізарно#тиреоїдної системи, рівень ТТГ більше 4,0 мОд/л (27,1±4,1%).
Найбільш виразні зміни були у пацієнтів із синдромом затримки стато#кінетичного, психічного і передмовленнєвого
розвитку (32,7±6,1%, p<0,05). Між рівнем тиреотропіну та значенням коефіцієнта психічного розвитку спостеріга#
ється виразний зворотний кореляційний зв'язок (ρ=#0,68), а між рівнем вільного тироксину та КПР — прямий кореля#
ційний зв'язок помірного ступеня (ρ=0,52).
Ключові слова: неврологічний статус, нервово#психічний розвиток, гіпофізарно#тиреоїдна система, діти раннього віку.

Вступ
ормування ендокринної та нервової систем
плоду та дитини раннього віку відбувається у тіс
ному взаємозв'язку. В ембріональному періоді розвитку
тиреоїдні гормони впливають на процеси нейрогенезу,
міграції нейронів, дозрівання аксонів та беруть участь
у рості дендритів [2]. Достатній рівень цих гормонів після
народження потрібен для нормального функціонування
головного мозку, забезпечення своєчасної мієлінізації та
формування достатньої кількості синаптичних зв'язків
[12]. Дефіцит тиреоїдних гормонів на різних етапах анте
та післянатального розвитку призводить до порушення
цих механізмів, що в свою чергу відбивається на нервово
психічному стані дитини [13]. З іншого боку, у значної
кількості новонароджених та дітей раннього віку має
місце порушення функціонування нервової системи,
обумовлене впливом негативних факторів під час вагітно
сті або в період пологів, що вимагає напруження у роботі
гіпофізарнотиреоїдної системи для адекватного пристосу
вання до позаутробного існування [1,11].
Мета: вивчити взаємозв'язок між функціональним
станом гіпофізарнотиреоїдної вісі, характером ураження
нервової системи та рівнем нервовопсихічного розвитку
дітей раннього віку.

Ф

Матеріал і методи досліджень
У первинному обстеженні взяли участь 123 дитини
віком від 2 до 3,5 місяців, які були передані на виховання
до будинку дитини у період з 2010 до 2012 року як діти,
позбавлені батьківського піклування (безперервна
суцільна вибірка). Дослідження здійснювалося після
одержання висновку етичної комісії, згоди органів місце
вої влади та опікунів. Після виключення дітей із вродже
ними аномаліями розвитку (5/123, 4,1±1,7%) під спосте
ISSN 19925913 Современная педиатрия 2(66)/2015

реженням залишилось 118 вихованців будинку дитини:
56 (47,5±4,6%) дівчаток та 62 (52,5±4,6%) хлопчики.
Оцінку неврологічного статусу проводили на підставі
неврологічного огляду згідно із класифікацією уражень
нервової системи у дітей та підлітків (В.Ю. Мартинюк,
2001) [6]. Психомоторний розвиток дітей оцінювали згід
но з наказом МОЗ України № 149 «Про затвердження
Клінічного протоколу медичного догляду за здоровою
дитиною віком до 3 років» [7]. Для поглибленого вивчен
ня нервовопсихічного розвитку та визначення психічного
статусу використовували графік нервовопсихічної оцінки
малюка (тест «ГНОМ», Г.В. Козловська, 2007 р.) [5].
Функціональний стан гіпофізарнотиреоїдної системи
вивчали за допомогою визначення рівня тиреотропіну
(ТТГ), вільного тироксину (віл. Т4) та вільного трийод
тироніну (віл. Т3) у сироватці крові методом конкурент
ного твердофазового хемілюмінесцентного імунофер
ментного аналізу.
Статистична обробка отриманих даних проводилася
із розрахунком параметричних та непараметричних кри
теріїв за допомогою стандартних засобів Microsoft Excel
2007 та пакету прикладних програм Statistica 7.0.

Результати дослідження та їх обговорення
При первинному огляді дітей показники психомотор
ного розвитку відповідали віку лише у 4,1±1,7% (5/118)
випадків. Відставання появи навиків на один місяць спо
стерігалось у 16,0±3,4% (19/118) дітей, однак достовірно
частіше (p<0,001) мало місце відставання появи навиків
на два місяці — у 66,1±4,4% (78/118) випадків.
За результатами клінічного неврологічного обсте
ження 94,1±2,2% (111/118) вихованців будинку дитини
мали симптоми перинатального ураження нервової систе
ми. У структурі неврологічних порушень відновного
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Рис. 1. Структура неврологічних порушень у вихованців
будинку дитини

періоду (період немовляти) домінував синдром затримки
статокінетичного, психічного та передмовленнєвого
розвитку (рис. 1). Його ознаки були встановлені у 49,2±4,7 %
(58/118) обстежених дітей. Синдром рухових порушень
мав місце у 26,3±4,1% (31/118, р<0,001) вихованців дитя
чого будинку. Прояви синдрому підвищеної нервовореф
лекторної збудливості спостерігалися у 18,6±3,6%
(22/118) випадків (p<0,001). Не виявлені порушення
з боку ЦНС лише у 5,9±2,2 % (7/118) обстежених дітей.
Незважаючи на те, що більшість лабораторій використо
вують як референтний інтервал вмісту ТТГ у сироватці крові
0,3–4,0 мОд/л, питання норми стосовно продукції тиреотро
піну, особливо у дітей раннього віку, досі залишається диску
табельним [4,9,10]. Так, за даними досліджень NHANES III,
J.G. Hollowel та співавт. вважають нормальними показники
ТТГ у сироватці крові у межах 1,18–1,40 мОд/л та вказують,
що понад 95% населення здорової популяції мають рівень
ТТГ не вище 2,5 мОд/л. З урахуванням цього L. Wartofsky
та R.A. Dickey (2005) пропонують прийняти за нормальні
показники тиреотропіну від 0,3 мОд/л до 2,5 мОд/л.
За даними Joseph E. Rain та Malcolm D.C. Donaldson,
у дітей віком від 2 до 20 тижнів рівень ТТГ може колива
тися в межах від 1,7 до 9,1 мОд/л, однак при показниках
ТТГ вище 6,0 мОд/л дитина потребує додаткового обсте
ження та спостереження в динаміці [11]. Чинні в Україні
стандарти надання медичної допомоги дітям із захворю
ваннями ендокринної системи визначають рівень ТТГ
понад 2,0 мОд/л при зниженні вмісту вільного тироксину
до нижньої межі норми як стан субклінічного гіпотиреозу
без специфікації залежно від віку дитини [8]. Враховуючи
вищенаведене, під час оцінки результатів визначення вмі
сту ТТГ у сироватці крові обстежених дітей вважали
за оптимальний коридор значень 0,3–2,0 мОд/л,
підвищення концентрації тиреотропіну понад 2,0 мОд/л
оцінювали як ознаку напруженого функціонування гіпо
фізарнотиреоїдної системи, понад 4,0 мОд/л — як ризик
субклінічного гіпотиреозу.
Вивчення функціонального стану гіпофізарнотиреоїдної
вісі у дітей раннього віку, що брали участь у дослідженні,
дозволило встановити, що рівень ТТГ у сироватці крові від 0,3
до 2,0 мОд/л спостерігався лише у 34/118 (28,8±4,1%) випад
ків. Показники ТТГ знаходилися в інтервалі 2,0–4,0 мОд/л
у 52/118 (44,1±4,5%) обстежених. Рівень тиреотропіну пере
вищував 4,0 мОд/л у 32/118 (27,1±4,1%) випадків.
Підвищення рівня ТТГ>4,0 мОд/л статистично часті
ше спостерігалось у дітей із синдромом затримки статокі
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Рис. 2. Рівень ТТГ у дітей раннього віку залежно від характеру
клінічних проявів ураження нервової системи.
Примітки: 1 група діти із синдромом рухових порушень;
2 група діти із синдромом затримки статокінетичного та перед
мовленнєвого розвитку; 3 група діти без неврологічної патоло
гії; 4 група діти із синдромом підвищеної нервоворефлекторної
збудливості.

нетичного та передмовленнєвого розвитку – у 39,6±6,3%
випадків (23/58) проти 19,3±7,1% (6/31) вихованців
із синдромом рухових порушень (р=0,087) та 13,5±7,2%
(3/22) — із синдромом підвищеної нервоворефлекторної
збудливості (p=0,051).
У групі дітей із синдромом затримки статокінетично
го та передмовленнєвого розвитку медіана тиреотропіну
становила 3,5 мОд/л [QR: 2,6; 4,7] проти 3,1 мОд/л [QR:
1,9; 3,9] у дітей із синдромом рухових порушень (р=0,076)
та 2,83 мОд/л [QR: 1,82; 3,70] у пацієнтів із синдромом
підвищеної невоворефлекторної збудливості (р=0,697)
та 2,1 мОд/л [QR 0,8; 3,1] у дітей без порушень функціо
нування нервової системи (р=0,637) (рис. 2).
При оцінці нервовопсихічного розвитку за допомо
гою методики «ГНОМ» КПР нижче 80 балів мали
17,8±3,5% (21/118) обстежених вихованців дитячого
будинку; КПР в межах 80–90 балів — 73,6±4,1% (87/118)
дітей. Лише у 8,6±2,6 % (10/118) випадків КПР переви
щував 90 балів. Клінічні прояви психічних змін залежали
від характеру ураження нервової системи. При всіх син
дромах ураження нервової системи домінував середній
рівень психічного розвитку (КПР від 80 до 90 балів).
Низький КПР частіше виявлявся у дітей із синдромом
затримки статокінетичного та передмовленнєвого
розвитку (29,3±5,9 %, 17/58, p=0,021). КПР вище 90 балів
з високим ступенем достовірності визначався у дітей без
неврологічної патології (50,0±15,7%) (p<0,001) та у дітей
із синдромом підвищеної нервоворефлекторної збудли
вості (50,0±15,7%), ніж у вихованців із синдромом рухо
вих порушень (p<0,001).
При проведенні кореляційного аналізу за Спірменом
між рівнем ТТГ та коефіцієнтом нервовопсихічного
розвитку було встановлено сильний зворотний зв'язок
(ρ=  0,68, р<0,001) (рис 3.).
Між рівнем вільного тироксину та КПР, навпаки, існу
вав прямий кореляційний зв'язок (ρ=0,52, р<0,001)
(рис.4). Отже, при напруженні функціонування гіпофізар
ISSN 19925913 Современная педиатрия 2(66)/2015

Читайте нас на сайте: http://med expert.com.ua
ЭНДОКРИНОЛОГИЯ

280

9

260

8

240
7
220
200

5

180

4

160

РівеньТ 4

ТТГ

6

3
2

140
120
100

1
80
0
72

74

76

78

81
83
КПР

85

87

60

91

Рис. 3. Кореляційний зв'язок між рівнем ТТГ та коефіцієнтом
нервовопсихічного розвитку.
Примітки: ТТГ рівень тиреотропного гормона (мОд/л);
КПРкоефіцієнт нервовопсихічного розвитку (бали).

нотиреоїдної системи спостерігаються порушення нерво
вопсихічного розвитку, що об'єктивно відображає зниже
ний КПР. Отримані результати збігаються із даними щодо
негативного впливу гіпотироксинемії на розвиток та функ
ціональну активність центральної нервової системи [12].
Клінічно у дітей із рівнем ТТГ більше 4,0 мОд/л
достовірно частіше, ніж у вихованців з показниками
тиреотропіну в межах 0,3–2,0 мОд/л та 2,0–4,0 мОд/л,
спостерігались зміни моторних функцій: у 59,3±8,6%
(19/32) випадків проти 5,8±4,0% (2/34 p<0,001) та
13,5±4,6% (7/52 p<0,001) відповідно. Міміка та дрібна
моторика були порушені у дітей із високими значеннями
ТТГ у 43,7±8,6% (14/32) випадках порівняно із пацієнта
ми з оптимальними значеннями тиреотропіну (8,7±4,7%,
3/34, p=0,003) та з нормально високими показниками ТТГ
(9,5±4,0%, 5/52, p=0,001). Частота порушень в емоційно
вольовій сфері статистично не відрізнялась.
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Рис. 4. Кореляційний зв'язок між рівнем віл.
Т4 та коефіцієнтом нервовопсихічного розвитку
Примітки: КПР коефіцієнт нервовопсихічного розвитку
(бали); рівень Т4 рівень вільного тироксину (нмоль/л).

Висновки
Абсолютна більшість дітей раннього віку, котрі пере
даються на виховання до будинку дитини, мають невро
логічні порушення за рахунок перинатально обумовленої
патології (94,1±2,2%). У структурі неврологічних
порушень відновного періоду домінує синдром затримки
статокінетичного, психічного та передмовленнєвого
розвитку (49,2±4,7%). Підвищення рівня ТТГ понад
4,0 мОд/л мають 27,1±4,1% вихованців. Найбільш вираз
не напруження функціонування гіпофізарнотиреоїдної
системи спостерігається серед дітей із синдромом
затримки статокінетичного, психічного та передмовлен
нєвого розвитку. Між рівнем тиреотропіну та значенням
коефіцієнта психічного розвитку спостерігається вираз
ний зворотний кореляційний зв'язок (ρ= 0,68), а між рів
нем вільного тироксину та КПР — прямий кореляційний
зв'язок помірного ступеня (ρ=0,52).
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Влияние нарушений функциональной активности гипофизарноBтиреоидной системы на нервноBпсихическое
развитие и неврологический статус детей раннего возраста
М.Е. Маменко1, Г.О. Шлеенкова2, Н.А. Белых3, К.М. Донцова4
1Национальная медицинская академия последипломного образования им. П.Л. Шупика, г. Киев, Украина
2Харьковская медицинская академия последипломного образования, Украина
3ГУ «Луганский государственный медицинский университет», Украина
4Луганский областной дом ребенка № 2, г. Северодонецк, Украина
Цель: изучить взаимосвязь между функциональным состоянием гипофизарнотиреоидной оси, характером поражения нервной системы и уровнем
нервнопсихического развития детей раннего возраста.
Пациенты и методы. Под наблюдением находились 118 воспитанников дома ребенка. Проводили оценку неврологического статуса и психомотор
ного развития. Для углубленного изучения нервнопсихического развития и определения психического статуса использовали график нервнопси
хической оценки ребенка (тест «ГНОМ»). Функциональное состояние гипофизарнотиреоидной системы изучали при помощи определения уровня
тиреотропина, свободного тироксина и свободного трийодтиронина в сыворотке крови методом конкурентного твердофазового хемилюминесцент
ного иммуноферментного анализа.
Результаты. У детей раннего возраста, лишенных родительской опеки, наблюдается высокая частота клинических проявлений перинатальных по
ражений нервной системы (94,1±2,2%). В структуре неврологических нарушений доминирует синдром задержки статокинетического, психическо
го и предречевого развития (49,2±4,7%, p<0,001). У трети обследованных детей наблюдалось напряжение в функционировании гипофизарно
тиреоидной системы, уровень ТТГ более 4,0 мОд/л (27,1±4,1%). Наиболее выраженные изменения были у пациентов с синдромом задержки статоки
нетического, психического и доречевого развития (32,7±6,1%, p<0,05). Между уровнем тиреотропина и значением коэффициента психического
развития наблюдается выраженная обратная корреляционная связь (ρ=0,68), а между уровнем свободного тироксина и КПР — прямая корреля
ционная связь умеренной степени (ρ=0,52).
Ключевые слова: неврологический статус, нервнопсихическое развитие; гипофизарнотиреоидная система; дети раннего возраста.
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Influence of functional disorders of pituitariBthyroid system
on neuropsychological development and neurological status of infants
M.E. Mamenko1, A.A. Shleyenkova2, N.A. Belih3, E.M. Doncova4
1National Medical Academy of Postgraduate Education P. L. Shupyk, Kiev, Ukraine
2Kharkov Medical Academy of Postgraduate Education, Ukraine
3PI «Lugansk State Medical University», Lugansk, Ukraine
4Lugansk regional children's home № 2, Severodonetsk, Ukraine
The objective of investigation. To study the relationship between the functional state of the pituitarythyroid axis, the state of the nervous system and the level
of mental development of young children.
Materials and Methods. In the original survey 123 children aged from 2 to 3.5 months participated, which came to the nurture children's home during the
period from 2010 to 2012 as children deprived of parental care.
Results and Discussion. The high frequency of neurological disorders in children deprived of parental care was demonstrated (94.1±2.2%). The most com
monly the syndrome of static, kinetic, mental and prespeech retardation was diagnosed (49.2±4.7%, p<0.001). Onethird of surveyed children proved to have
minimal thyroid dysfunction (TSHlevels over 4.0 mU/L in 27.1±4.1% of cases). Reference intervals considered content TSH 0.3 mUm/L to 4.0 mU/L. Issues
of normal values of TSH remains disputable. According to research NHANES III JG Hollowel and collaborators normal levels of TSH in serum are within
1.18–1.40 mU/L, and more than 95% of the healthy population have TSH above 2.5 mU/L. Given that L. Wartofsky and RA Dickey (2005) believe that normal
levels of TSH levels must accept values 0.3–2.5 mU/L. According to Joseph E. Rain and Malcolm D.C. Donaldson in children aged 2 to 20 weeks TSH was
normal interval from 1.7–9.1 mU/L, but in terms of TSH above 6.0 mU/L they recommend more tests and followup. The most often changes in thyroid sta
tus were detected in children with the syndrome of static, kinetic, mental and prespeech retardation (32.7±6.1%, p<0.05).
Conclusions. The vast majority of infants at the orphanage have neurological damage caused by perinatal pathology (94.1±2.2%, 111/118). The structure of
neurological disorders recovery period dominated syndrome of static, kinetic, mental and prespeech retardation 49.2±4.7% (p<0.001). Minimal thyroid dys
function was detected in 27.1±4.1% (32/118) children. The most deep changes in functional activity of pituitarythyroid system were observed in children with
the syndrome of static, kinetic, mental and prespeech retardation. Reduced activity of the pituitarythyroid axis has a negative impact on the neuropsycho
logical development of the child, reflecting the negative correlation (ρ=0.68) between TSH and ratio of mental development, and a direct correlation (ρ=0.52)
between the level of free T4 and ratio of mental development.
Key words: neurologic status; psychological development, pituitarythyroid system; young children.
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Молекулярні основи розвитку ожиріння
та його метаболічних ускладнень у дітей
Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, м. Київ, Україна
Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України, м. Київ, Україна
SOVREMENNAYA PEDIATRIYA. 2015.2(66):109%112; doi 10.15574/SP.2015.65.109

Метою роботи було проаналізувати наявні у літературі дані про молекулярні основи розвитку ожиріння та його мета#
болічних ускладнень, пов'язаних з резистентністю до інсуліну, у дітей та підлітків. Численними дослідженнями встанов#
лено, що розвиток ожиріння і пов'язаних з ним метаболічних ускладнень значною мірою обумовлений впливом факторів
довкілля, порушенням біологічних ритмів та генетично детермінованою схильністю до цієї патології. Особливе значен#
ня приділяють дисрегуляції біологічного годинника, що контролює більшість фізіологічних та метаболічних процесів
і тісно поєднаний зі стресом ендоплазматичного ретикулуму, який забезпечує адаптацію клітин до різноманітних змін
гомеостазу і є причетним до розвитку ожиріння, резистентності до інсуліну та діабету другого типу. Дискутуються
питання щодо можливості створення нових лікарських препаратів та терапевтичних стратегій для впливу на стрес
ендоплазматичного ретикулуму за різних захворювань, у тому числі і за ожиріння.
Ключові слова: ожиріння, резистентність до інсуліну, біологічний годинник, стрес ендоплазматичного ретикулуму, діти.

Вступ
а останні десятиліття в усьому світі значно зросла
кількість дітей і підлітків з ожирінням. Ожиріння
та його метаболічні ускладнення є однією з найважливі
ших медичних і соціальних проблем сьогодення не лише
у дорослих, але й у дітей, оскільки воно значною мірою
обумовлено як впливом факторів довкілля та по
рушенням біологічних ритмів, так і функцією генів, гене
тично детермінованою схильністю до цієї патології
[17,26]. Значущість проблеми ожиріння пов'язана не
стільки зі збільшенням маси тіла, скільки з розвитком різ
номанітних ускладнень, у тому числі резистентності до
інсуліну та діабету другого типу [5,19]. Останнім часом
особливе значення у розвитку ожиріння у дітей приділя
ють структурі ліпідних компонентів грудного молока і
молочних сумішей для немовлят, а також дисрегуляції
біологічного годинника, що контролює більшість фізіоло
гічних та метаболічних процесів в організмі, оскільки
саме від цих чинників значною мірою залежить розвиток
ожиріння в подальшому житті [4,14].
Дослідженнями, проведеними на молекулярному та
клітинному рівнях, встановлено, що за ожиріння відбу
вається функціональна перебудова геному, змінюється
експресія великої кількості генів, причому не лише
у жировій тканині, але й в інших органах і тканинах, зрос
тає кількість адіпокінів, а також порушується рівень регу
ляторних мікроРНК, у тому числі й у плазмі крові
[8,23,34]. Більше того, показано, що харчові ліпіди і, зокре
ма, поліненасичені жирні кислоти, є потужними регулято
рами експресії генів, відповідальних за метаболізм ліпідів
та глюкози, і забезпечують захист організму від розвитку
резистентності до інсуліну, а також ожиріння [4,14,31].
Роль харчових ліпідів у розвитку ожиріння у дітей та
підлітків
Жирова тканина є у центрі ожиріння, вона є важливим
ендокринним і сигнальним органом, оскільки виробляє
і секретує велику кількість пептидів і цитокінів, що нази
ваються адіпокінами, причому їх кількість у дітей з ожи
рінням істотно змінюється порівняно із здоровими, без
ознак ожиріння, дітьми [23,33]. Аналіз їжі, яку вживають
діти, показав, що за останні десятиліття кількість жирів
у дитячій їжі істотно не змінилась, але значно збільшився
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відсоток дітей з надлишковою вагою та ожирінням [4].
Водночас різко змінилась якість жирів у їжі, зменшилась
кількість омега6 поліненасичених жирних кислот, і це
є однією із причин розвитку ожиріння у дітей, що підтвер
джується дослідженнями з використанням молочних
сумішей і грудного молока з відомим складом жирних
кислот [4,14]. Так, нещодавно було встановлено, що году
вання немовлят мишей молочною сумішшю IMF (Danone
Research), що містить дієтичні ліпіди у вигляді покритих
фосфоліпідами великих крапель, зменшує ризик ожирін
ня у дорослому стані [14].
Крім того, було показано, що додавання у їжу довголан
цюгових омега3 поліненасичених жирних кислот призво
дить до змін в експресії таких генів, як PPARα, PPARγ,
PGC1α, SREBP1, SOD2 та HIF1α у підшкірній жировій
тканині підлітків (як дівчат, так і хлопців) з ожирінням
[31]. Збагачену омега3 поліненасиченими жирними
кислотами (EPA та DHA) їжу давали дітям п'ять разів на
день протягом трьох місяців. Було виявлено зниження
індексу маси тіла і рівня тригліцеридів у плазмі крові,
а також зниження рівня експресії генів PPARγ та PGC1α
у підшкірній жировій тканині, яку брали шляхом біопсії [31].
Молекулярні основи ожиріння у дітей та підлітків
Цікаво відмітити, що експресія генів за ожиріння
змінюється порізному, залежно від того, в якій стадії зна
ходиться жирова тканина: інтенсивного росту чи просто
збереження маси. Так, у дослідах на свинках Ossabaw
створили модель дитячого ожиріння і виявили зміни
в експресії великої кількості генів у жировій тканині, які
істотно відрізнялися від тих змін, що спостерігаються
у жировій тканині дорослих людей з ожирінням, зокрема
у цих свинок були відсутні зміни в експресії генів, відпо
відальних за гіпоксію, запалення та ангіогенез [34].
У зв'язку з цим автори висловили припущення, що виявле
ні у вісцеральному жирі свинок зміни в експресії генів
є початковими змінами, що притаманні жировій тканині, яка
інтенсивно росте внаслідок висококалорійної дієти [34].
Заслуговують на особливу увагу результати дослі
джень PratsPuig et al. [8], які показали, що у плазмі крові
дітей з ожирінням виразно змінюється рівень мікроРНК
і що за їх рівнем можна прогнозувати метаболічні усклад
нення ожиріння. Так, рівень miR221 та miR283p у плаз
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мі знижувався, а miR4865p, miR4863p, miR1423p,
miR130b та miR4235p, навпаки, збільшувався.
Зміни в експресії генів за ожиріння є результатом
складної комплексної регуляції, яка включає в себе як
транскрипційні та посттранскрипційні механізми, так
і епігенетичні механізми, причому останні є досить
потужними і змінюють експресію генів не лише у жировій
тканині, але й у клітинах інших тканин, зокрема у монону
клеарних клітинах крові, за рахунок метилування
або деметилування промоторів [1,16,17,19,30,32]. Окрім
того, було показано, що як ожиріння, так і астма, супро
воджуються специфічними змінами в епігенетичній регу
ляції експресії значної кількості генів у клітинах крові
і що астма у дітей з ожирінням має свої особливості за рів
нем метилування низки генів, як порівняно з астмою без
ожиріння, так і з ожирінням без астми [30].
Для виявлення можливих молекулярних механізмів
розвитку ожиріння та його ускладнень, пов'язаних з по
рушенням чутливості до інсуліну та толерантності до
глюкози, були проведені дослідження з вивчення експре
сії низки ключових генів, що контролюють процеси пролі
ферації та апоптозу, а також метаболізму глюкози. Пока
зано, що ожиріння у дітей асоціюється з дисрегуляцією
ключових метаболічних та ростових процесів на рівні
експресії генів, причому розвиток резистентності до інсу
ліну у дітей з ожирінням призводить до пригнічення
експресії таких генів, як DUSP1, LOX, KRT18, HSD17B2
та HSD17B10, а також генів гліколітичного циклу ENO1
і ENO2, у клітинах крові порівняно з дітьми, що мали
ожиріння і нормальну чутливість до інсуліну [1,19].
Роль дисрегуляції біологічного годинника у розвитку
ожиріння та його метаболічних ускладнень
Численні дані літератури свідчать про те, що дисрегуля
ція механізмів функціонування біологічного годинника,
представленого низкою взаємопов'язаних між собою цирка
діальних регуляторних факторів, задіяна у розвитку ожи
ріння та його ускладнень, включаючи діабет другого типу,
оскільки біологічні ритми є інтегральним компонентом
практично всіх аспектів життя [6,9,18,20]. Біологічний
годинник контролює більшість фізіологічних функцій
та основні метаболічні процеси, включаючи процеси пролі
ферації та чутливість до інсуліну, причому основним регу
лятором є транскрипційний фактор CLOCK:BMAL1, який
ритмічно відкриває хроматин, модифікує його і надає
можливість іншим транскрипційним факторам змінювати
транскрипцію та регулювати біологічні функції [6,12,26].
Недавно показано, що CLOCK:BMAL1 регулює добові
коливання чутливості до інсуліну у печінці [11], а PER1
є відповідальним за біоритми всмоктування глюкози
із кишечника шляхом модуляції транскрипції і трансляції
переносника глюкози SGLT1 [28]. Численні дослідження
свідчать про те, що розвиток ожиріння і його метаболічних
порушень дуже тісно пов'язаний з дисрегуляцією біологіч
них ритмів [3,5,9,11,20,26,28]. Так, порушення експресії
генів біологічного годинника у вісцеральній жировій тка
нині асоціюється з метаболічним синдромом [5], а виклю
чення гена BMAL1/ARNTL в адіпоцитах призводить до
розвитку ожиріння [26]. Більше того, експресія гена PER1
у жировій тканині за ожиріння асоціюється з гіпотермією
цієї тканини та чутливістю до інсуліну і регулюється
транскрипційним фактором CLOCK:BMAL1 [3], а для
PER2 було встановлено, що він також контролює мета
болізм ліпідів шляхом безпосередньої регуляції експресії
гена PPAR [29].
Дослідження метилування промоторів генів CLOCK,
PER2 and BMAL1 за ожиріння та метаболічних усклад
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нень продемонструвало наявність асоціації між метилу
ванням сайтів CpG у промоторах цих генів з ожирінням та
метаболічним синдромом, причому метилування різних
сайтів CpG у генах CLOCK та PER2 можна використову
вати у якості біомаркерів зміни маси тіла [10]. Таким
чином, детальне розуміння ролі сигнальнорегуляторної
сітки біологічного годинника у контролі балансу пожив
них речовин на молекулярному, клітинному та системно
му рівнях безперечно проллє світло на асоціацію біологіч
них ритмів із захворюваннями і, зокрема, із ожирінням та
метаболічними ускладненнями, у тому числі діабетом
другого типу.
Роль стресу ендоплазматичного ретикулуму у роз
витку ожиріння та обумовлених ним метаболічних
ускладнень
Ендоплазматичний ретикулум є надзвичайно чутли
вою до змін гомеостазу внутрішньоклітинною структу
рою, що здійснює дуже точний контроль якості протеїнів,
які проходять тут процес дозрівання (посттрансляційних
модифікацій і згортання) перед переходом їх до апарату
Гольджі, причому всі незгорнуті чи неправильно згорнуті
протеїни затримуються й обов'язково знищуються.
Це стосується переважно тих протеїнів, що секретуються
або є трансмембранними системами чи контролюють
біосинтез ліпідів [17]. А тому реакція клітин на незгорну
ті в ендоплазматичному ретикулумі протеїни (unfolded
protein response), що виражається в активації комплексу
сигнальних каскадів, є необхідною для збереження його
функціональної цілісності і називається «стресом
ендоплазматичного ретикулуму». Цей стрес є фундамен
тальним явищем, що надійно захищає клітини від дії
різноманітних чинників, у тому числі і порушення вну
трішньоклітинного та позаклітинного гомеостазу [25].
Важливу фізіологічну роль він відіграє у клітинах,
пов'язаних із синтезом великої кількості протеїнів для
секреції, зокрема у бетаклітинах [25]. Водночас відомо,
що стрес ендоплазматичного ретикулуму є одним із фак
торів загибелі бетаклітин підшлункової залози, а протеїн
MIG6 (mitogen inducible gene 6), який індукується за
стресу, опосередковує апоптоз цих клітин шляхом актива
ції каспази 3 [24]. Але нещодавно було встановлено, що
делеція ASK1 захищає бетаклітини від індукованої стре
сом смерті, не впливаючи на їх функцію [13].
Але стрес ендоплазматичного ретикулуму, особливо
довготривалий, задіяний також і у розвитку багатьох
патологій, зокрема він причетний до ожиріння та рези
стентності до інсуліну і є необхідним фактором росту
злоякісних пухлин [15,17,21,22,35]. Цей стрес координує
(оркеструє) численні сигнальні шляхи і контролює різні
процеси, як у клітині, так і у цілому організмі [2,15]. Біль
ше того, стрес ендоплазматичного ретикулуму пов'язує
між собою ожиріння, ефективність дії інсуліну та діабет
другого типу [13]. Так, було встановлено, що індукований
різноманітними чинниками стрес ендоплазматичного
ретикулуму порушує метаболізм ліпідів у печінці і може
призводити до захворювань печінки, але на початку він
включає серію адаптивних програм для збереження фол
дингу протеїнів та ліпідного гомеостазу [35]. Стрес ендо
плазматичного ретикулуму є важливим і для підтримки
глюкозного гомеостазу через р38МАРКопосередковану
регуляцію сплайсваріанту ХВР1, основного транскрип
ційного фактора в реалізації сигналів від ERN1 (сигналю
вання від ендоплазматичного ретикулуму до ядра 1), клю
чового сигнального шляху цього стресу [27].
Встановлено, що у розвитку метаболічного синдрому
ключову роль відіграє накопичення жирової тканини
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з наявними в ній легким запаленням та дисрегуляцією
адіпоцитокінів, оскільки ці фактори порушують експре
сію генів циркадіальних та прозапальних факторів також
і у клітинах крові, причому експресія гена PER1 негатив
но корелює з ожирінням [2].
Сигнальні компоненти мережі стресу ендоплаз
матичного ретикулуму можуть бути мішенями в плані
розробки принципово нових лікарських препаратів
і терапевтичних стратегій для лікування ожиріння
і його метаболічних ускладнень, а також профілактики
цих захворювань [7,21,35]. Особливі надії покладають
на використання моделей хвороб людини у лабора
торних тварин та створення нових малих молекул,
зокрема шаперонів та подібних до них сполук, а також
мікроРНК, для подолання різноманітних хвороб,
включаючи ожиріння, діабет другого типу та атеро
склероз [7].

Висновки
1. Численними дослідженнями встановлено, що
розвиток ожиріння та обумовлених ним метаболічних
ускладнень у дітей є багатофакторним патологічним про
цесом, пов'язаним з порушенням біологічних ритмів
та метаболічних процесів за дії різноманітних зовнішніх
та внутрішніх чинників, у тому числі генетично детермі
нованою схильністю до цього захворювання.
2. Показано, що розвиток як ожиріння, так і його мета
болічних ускладнень, асоціюється зі стресом ендоплазма
тичного ретикулуму, який є відповідальним за оркестру
вання метаболічних процесів на рівні геному.
3. Дослідження молекулярних основ розвитку ожирін
ня та його метаболічних ускладнень закладають підґрунтя
для створення принципово нових лікарських препаратів
і терапевтичних стратегій для лікування цього захворю
вання, а також його профілактики.
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Молекулярные основы развития ожирения и его метаболических осложнений у детей
Д.А. Mинченкo
Национальный медицинский университет им. А. А. Богомольца, г. Киев, Украина;
Институт биохимии им. А.В. Палладина НАН Украины, г.Киев, Украина
Целью работы было проанализировать имеющиеся в литературе данные о молекулярных основах развитием ожирения и его метаболических
осложнений, связанных с резистентностью к инсулину, у детей и подростков. Многочисленными исследованиями установлено, что развитие
ожирения и связанных с ним метаболических усложнений в значительной степени обусловлено влиянием факторов окружающей среды,
нарушением биологических ритмов и генетически детерминированной склонностью к этой патологии. Особое значение уделяется дисрегуляции
биологических часов, которые контролируют большинство физиологических и метаболических процессов и тесно связаны со стрессом
эндоплазматического ретикулума, а он обеспечивает адаптацию клеток к различным изменениям гомеостаза и является причастным к развитию
ожирения, резистентности к инсулину и диабета второго типа. Дискутируются вопросы о возможности создания новых лекарственных препаратов
и терапевтических стратегий для влияния на стресс эндоплазматического ретикулума при различных заболеваниях, в том числе и при ожирении.
Ключевые слова: ожирение, резистентность к инсулину, биологические часы, стресс эндоплазматического ретикулума, дети.
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The goal of this study was to analyze the literature sources concerning molecular bases of the development of obesity and its complications associated
with insulin resistance in children and adolescents. It was shown by multiple investigations that the development of obesity and its metabolic complications
is preferentially conditioned by environment factors, dysregulation of biological rhythms and genetic background. Special interest is applicate to biological
clock dysregulation, which controls the most physiological and metabolic processes and tightly connected to endoplasmic reticulum stress. This stress
provides the adaptation of cells to various changes of homeostasis and is related to the development of obesity, insulin resistance and type 2 diabetes.
Possibility of the creation of novel compounds and therapeutic strategies to manipulate levels of endoplasmic reticulum stress in various diseases including
obesity is discussed.
Key words: obesity, insulin resistance, biological clock, endoplasmic reticulum stress, children.

Сведения об авторах:
Минченко Дмитрий Александрович — к.мед.н., доц. каф. педиатрии № 1 Национального медицинского университета
им. А.А. Богомольца. Адрес: г. Киев, ул. Михаила Коцюбинского, 8а; тел. (044) 4651789.
Статья поступила в редакцию 19.02.2015 г.

112

ISSN 19925913 Современная педиатрия 2(66)/2015

Читайте нас на сайте: http://med expert.com.ua
ЭНДОКРИНОЛОГИЯ
УДК 616.379008.64053.208:612.017.1

В.В. Попова

Продукція діабетасоційованих аутоантитіл до
острівцевих аутоантигенів (IAB2A, GADA, IAA) у дітей
і підлітків на етапах еволюції цукрового діабету 1 типу
як основа клінікоBімунологічного алгоритму
доклінічної діагностики захворювання
ДУ«Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України», м. Київ
SOVREMENNAYA PEDIATRIYA. 2015.2(66):113%118; doi 10.15574/SP.2015.65.113

Мета: вивчити клініко#імунологічні механізми патогенезу цукрового діабету 1 типу на підставі моніторингу
процесів аутоімунної деструкції інсулінпродукуючих β#клітин і розробити алгоритм доклінічної діагностики
захворювання, що дозволить окреслити групу маркерпозитивних дітей з обтяженою спадковістю та прогнозованим
ризиком розвитку захворювання.
Пацієнти і методи. Обстежено 450 практично здорових нормоглікемічних дітей та підлітків і 123 хворих
на цукровий діабет 1 типу (ЦД1) з різними термінами перебігу захворювання віком від 7 до 18 років.
Результати. Виявлено, що у 94 (26,7%) із 366 дітей з обтяженою спадковістю за не менш ніж дворазового
визначення наявності в них діабетасоційованих аутоантитіл (ДААт) спостерігався підвищений титр ДААт,
переважно GADA і IA#2A, у 49 (52,1%) з них від 6 міс. до 10 років (30,9±3,2 міс.) маніфестував клінічний дебют ЦД1.
З 272 (73,3%) ДААт#негативних дітей за цей же період ЦД1 розвинувся в однієї (0,8%) дитини.
Висновки. Пріоритетним є встановлення частоти виявлення і динаміки титрів аутоантитіл GADA, IA#2A і IAA
у дітей і підлітків на етапах еволюції ЦД1, як найбільш значущих маркерів розвитку ЦД1, та визначення формули
поєднаної зустрічаємості й значень одночасно підвищених титрів ДААт до острівцевих аутоантигенів, а саме
IA#2A+GADA, як превальованої комбінації ДААт для ідентифікації маркерпозитивних пацієнтів у різні періоди
формування і розвитку ЦД1, що предиктує як тривалість доклінічної стадії розвитку ЦД1, так і швидкість дебюту
захворювання.
Ключові слова: цукровий діабет 1 типу, діти та підлітки, діабетасоційовані аутоантитіла, аутоантитіла до
декарбоксилази глутамінової кислоти, аутоантитіла до протеїну тирозинфосфатази.

Вступ

Матеріал і методи дослідження

укровий діабет 1 типу (ЦД1) сьогодні є найгострі
шою медикосоціальною проблемою, йому на
лежить пріоритет у національних програмах охорони здо
ров'я практично усіх країн світу. Актуальність даної патології
призвела до зростання фундаментальних і прикладних
досліджень, присвячених патогенезу ЦД1 [2,3,15,18,19],
і першочерговою задачею цих досліджень є пошук імуно
логічних маркерів схильності до ЦД1, до яких належать діабе
тасоційовані аутоантитіла (ДААт) до острівців Лангерганса
(ОЛ) [5,8,10,12–14,16]. Визначення ДААт стало невід'єм
ним клінічним інструментом для предикції можливого
розвитку ЦД1 у ще практично здорової людини, більш
поглибленого дослідження прихованих імунологічних
механізмів у латентний доклінічний період, що призводить
до маніфестації ЦД1 у людини, та скринінгу для відбору
пацієнтів до групи ризику задовго до розвитку в них
захворювання. Донедавна в Україні з ряду причин не
проводилися проспективні дослідження з ідентифікації
пацієнтів, позитивних за вмістом ДААт, на латентній стадії
формування захворювання у дітей і підлітків з обтяженою
спадковістю по ЦД1, аналогічні багатоцентровим міжнарод
ним програмам.
Мета дослідження — вивчити клінікоімунологічні
механізми патогенезу цукрового діабету 1 типу на підста
ві моніторингу процесів аутоімунної деструкції інсулін
продукуючих βклітин і розробити алгоритм доклінічної
діагностики захворювання, що дозволить окреслити
групу маркерпозитивних дітей з обтяженою спадковістю
з прогнозованим ризиком розвитку захворювання.

З метою виявлення наявності аутоімунного процесу
в підшлунковій залозі використовували радіоімуноло
гічний метод (РІА) для визначення ДААт: GADA, IA2А
і IAA. Кількісне визначення концентрацій досліджуваних
ДААт у крові виконували з використанням спеціальних
наборів відповідно до інструкції виробників (Immunotech,
Чехія і CIS Bio International, Франція) на gлічильнику
Beckman Gamma 5500B (США). Нормальний рівень ауто
антитіл GADА і IA2A був меншим 1 Од/мл, а рівень
аутоантитіл ІАА — меншим 5,5 Од/мл. Оцінка ступеня
компенсації порушеного вуглеводного обміну при розвит
ку ЦД1 здійснювалася відповідно до рекомендацій
(ISPAD, 2007). Для оцінки вуглеводного обміну визна
чали рівень глюкози в плазмі венозної крові натще
за допомогою глюкозооксидазного методу на фотоко
лориметрі ВТs330, використовуючи реактиви фірми
«Філісіт–Діагностика» (Україна) в акредитованій лабора
торії. Рівень глікемії у капілярній крові або в плазмі крові
з вени оцінювали глюкозооксидазним методом чи за допо
могою глюкометра Supreme Petit, застосовуючи тестові
смужки фірми Hypoguard Supreme. Якщо глікемію натще
вимірювали в сироватці цільної крові, то відповідну
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
порушеної толерантності до вуглеводів у всіх обстежува
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них був виконаний ПТТГ згідно з методикою, наведеною
у наказі №582 МОЗ України від 15.12.2003 р. При оцінці
результатів ПТТГ толерантність до глюкози вважали нор
мальною, якщо рівень глюкози в плазмі венозної крові
натще був меншим 6,1 ммоль/л, а через дві години після
навантаження глюкозою — меншим 7,8 ммоль/л. Якщо
рівень глюкози натще не перевищував 6,1 ммоль/л, але
через дві години знаходився в межах 7,8–11,1 ммоль/л,
то стан класифікували як порушення толерантності до
глюкози. Для оцінки компенсації вуглеводного обміну у
дітей та підлітків, хворих на ЦД1, і констатації наявності
метаболічних маркерів доклінічної стадії ЦД1 досліджу
вали рівень глікозильованого гемоглобіну в крові. Вміст
HbAlc визначався на фотоколориметрі ВТs330 за допо
могою набору «Глікований гемоглобін» фірми Lachema
(Чехія). Як норматив використовували рівні від 4% до
6,1%. Статистичний аналіз даних здійснювали на підставі
пакетів прикладних програм Microsoft Excel та SPSS 11
(SPSS Inc., USA) з використанням параметричних і непа
раметричних методів статистичного аналізу. За умови
нормального розподілу даних вони наведені у вигляді
середніх арифметичних значень із стандартним від
хиленням від середньої арифметичної величини (M±σ).
Для порівняння двох груп за кількісними нормально роз
поділеними ознаками застосовувався tкритерій
Стьюдента. Вірогідними вважали відмінності при р<0,05.
Усі статистичні розрахунки виконували при рівні значу
щості 95%, р=0,05. Для оцінки відносного ризику ЦД1
у різних групах і підгрупах використовували регресійну
модель пропорційного ризику Кокса. Відмінності вважа
ли достовірними при відсутності відмінностей р<0,05.
Протягом 12 років у рамках Державної Програми
«Цукровий діабет» обстежено 573 дітей і підлітків обох
статей у віковому діапазоні від 7 до 15 років (середній вік —
12,34±0,82 року). З числа обстежених 450 практично здо
рових дітей 366 (81,3%) — основна група — склали діти та
підлітки з нормоглікемією, які мали хворих на ЦД1 роди
чів першого ступеня спорідненості: батьки, здорові брати
та сестри. Ця група дітей, за результатами виконаного
радіоімунологічного дослідження на наявність одночасно
підвищеного титру ДААт (IAA, IA2A і GADA) була поді
лена на дві великі підгрупи. ДААтпозитивну
(ДААт+) склали 94 (25,7%) дитини. Необхідним крите
рієм включення до групи була обов'язкова наявність,
за дворазового визначення, одночасно підвищеного титру
не менше двох видів ДААт до антигенів ОЛ, переважно
GADA і IA2A. ДААтнегативну групу склали 272 (74,3%)
пацієнти з нормальним рівнем глікемії і з відсутністю
одночасно підвищеного титру ДААт при дворазовому
обстеженні на початку проспективного спостереження.
Ще одна група з'явилася як логічне хронологічне
завершення аутоімунного процесу в групі ДААт
позитивних дітей — група дітей з дебютом ЦД1. Її сфор
мували 49 (52,1%) дітей, які поступово впродовж від
6 міс. до 10 років (в середньому 30,9±3,2 міс.), змінили
свій «нормоглікемічний» ДААтпозитивний статус
практично здорових дітей на статус пацієнтів з клінічним
дебютом ЦД1.
Другу велику групу спостереження склали 123 пацієн
ти, хворі на ЦД1 з різним терміном тривалості і ступенем
компенсації захворювання. Контрольну групу склали
84 (18,7%) практично здорові нормоглікемічні дитини.

Результати дослідження та їх обговорення
Продукція ДААт (IA#2A, GADA і IAA) в різні періоди
розвитку цукрового діабету 1 типу
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Найвища частота виявлення всіх трьох видів ДААт
була діагностована в групі ДААт+: IAA — у 87 (92,56%)
дітей, GADA — у 79 (84,6%), IA2A — у 72 (76,59%).
У групі ДААт+ з клінічним дебютом ЦД1 IAA були вия
влені у 42 (85,71%) дітей, GADA — у 39 (79,59%), IA2A —
у 35 (71,43%). IAA були виявлені у 53 (69,2%), GADA —
у 65 (69,1%), IA2A — у 47 (50%) дітей в групі пацієнтів
з дебютом ЦД1, які не були включені в клінікоімуноло
гічні обстеження. У групі 15 дітей з тривалістю ЦД1
до 5 років IAA були зареєстровані у 33,3%, GADA —
у 46,6%, IA2A — у 33,3% дітей. У 14 дітей групи з трива
лістю захворювання понад 5 років цей вид ДААт визна
чався у 24,42% випадків, GADA — у 35,71%, IA2A —
у 14,8%. У контрольній групі всі діти були серологічно
негативними щодо наявності всіх видів ДААт.
Таким чином, була виявлена чітка закономірність зни
ження частоти виявлення усіх видів досліджуваних ДААт
зі збільшенням тривалості захворювання. Найбільша
частота виявлення ДААт припадаля на період прихованої
доклінічної стадії захворювання в групі ДААт+. Результа
ти наших досліджень повністю корелюють з даними
V. Parikka та співавт., які виявили наступні відсоткові
співвідношення щодо частоти виявлення IA2A, GADA
і IAA в групі 184 ДААтпозитивних дітей: IAA —
у 175 (95%), GADA — у 146 (79%), IA2A — у 148 (80%) [7].
Оскільки одним з критеріїв включення дітей із спад
ковою обтяженістю щодо ЦД1 в групу ДААт+ була наяв
ність поєднаного дворазового підвищення не менше двох
видів ДААт, нами були визначені середні значення почат
кових і фінальних (переддебютних) рівнів титрів ДААт —
IAA, GADA і IA2A у дітей у доклінічний період розвитку
ЦД1 (табл. 1). При аналізі динаміки значень підвищених
титрів діабетасоційованих аутоантитіл до острівцевих
аутоантигенів була визначена проспективна патогенетич
на пріоритетність підвищених титрів IA2A і GADA
порівняно з вмістом ДААт — IAA на всіх етапах форму
вання ЦД1 у дітей та підлітків, які мають спадкову схиль
ність щодо ЦД1. Максимально вірогідно підвищені титри
IAA, GADA і IA2A порівняно з титрами дітей групи
ДААт+ на ранній стадії розвитку ЦД1 і рівнями ДААт
дітей з клінічним дебютом ЦД1 відповідно, були відміче
ні нами в групі ДААт+ на пізній латентній стадії розвитку
ЦД1, максимально наближеною за часом до клінічного
дебюту ЦД1. Отримані нами результати збігаються
з даними літератури [7,9,17,20]. Знижена частота предик
ції ДААт — IAA (56,38%), GADA (56,38%) та IA2A (50,0%)
й нижчі значення їхніх рівнів, зареєстровані нами у дітей з
вперше виявленим ЦД1 порівняно з групою ДААт+ на піз
ніх доклінічних стадіях розвитку відповідно, є достовірним
підтвердженням завершення аутоімунної ліквідації десен
сибілізуючих аутоантигенів і, як результат, аутодеструкції
острівцевих клітин — зниження раніше підвищених титрів
ДААт. Останнім часом досить багато авторів [4,10,11]
схильні вважати, що титр ДААт корелює з активністю ауто
імунної реакції проти βклітин: чим вищий титр ДААт, тим
швидше відбувається руйнування βклітин.
Ця думка ґрунтується на результатах кількох велико
масштабних досліджень щодо епідеміології ЦД1. Так,
у багатоцентровому дослідженні ICARUS було показано,
що в осіб з дуже високим ризиком ЦД1, а саме у ДААт
позитивних найближчих родичів хворих, швидкість
прогресування хвороби була значно вищою при високих
титрах аутоантитіл до острівців Лангерганса, що повністю
співзвучне з отриманими нами даними [6].
Поєднана зустрічаємість і значення одночасно
підвищених титрів діабетасоційованих аутоантитіл
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Таблиця 1
Динаміка значень підвищених титрів ДААт (IAB2A, GADA і IAA) у дітей і підлітків
на етапах розвитку цукрового діабету 1 типу (Од/мл) (М±σ)

до острівцевих аутоантигенів (IA#2A, GADA і IAA) у різні
періоди формування і розвитку цукрового діабету 1 типу
у дітей та підлітків
Було встановлено, що при включенні до групи ДААт+,
як на ранній — у 29 (59,18%) дітей, так і на фінальній —
у 31 (63,27%) дитини доклінічних стадіях розвитку ЦД1,
найчастіше реєструвалося поєднане одночасне підвищен
ня титрів аутоантитіл до IA2A і до GADA порівняно
з іншими комбінаціями. Зокрема зустрічалися комбінації
поєднаного одномоментного підвищення рівнів ДААт —
GADA і IAA у 25 (51,02%) дітей на ранній і у 27 (55,10%)
дітей на пізній доклінічній стадіях розвитку ЦД1 і ДААт —
IA2A і IAA у 23 (46,93%) дітей на початку, і у
24 (48,98%) дітей у фіналі доклінічних стадій формування
захворювання. Поєднання всіх трьох видів ДААт спостері
галося у 19 (38,77%) дітей на початку доклінічної стадії
розвитку ЦД1 і у 21 (42,85%) дитини на пізньому етапі
латентної фази формування захворювання, що також вка
зує на неминучість прогресування аутоімунного процесу.
Таким чином, було встановлено переважаючу комбінацію
поєднаного одночасного підвищення двох видів ДААт —
IA2A+GADA, що відіграє, безумовно, одну з головних
ролей у патогенезі ініціації процесу аутоімунної агресії.
Слід зазначити, що в складових цієї комбінації ДААт — IA
2A+GADA були виявлені максимально високі рівні
їх підвищення — 18,96±1,79 Од/мл і 17,26±1,23 Од/мл від
повідно — на пізній доклінічній стадії розвитку ЦД1, коли
висота і напруженість процесів аутодеструкції досягала
свого піку. Ця комбінація ДААт — IA2A+GADA залиша
лася найактуальнішою за частотою детекції і в наступні
хронологічні періоди розвитку захворювання. Так, у клі
нічному дебюті в ДААт+дітей це формульне поєднання
зустрічалося у 30 (61,2%) дітей, що переважало порівняно
з іншими комбінаціями ДААт: одночасне поєднання
GADA+IAA було виявлене у 28 (57,14%) дітей, а одномо
ментне підвищення титрів IA2A+IAA — у 23 (46,9%) дітей
в цей же період захворювання. У дітей та підлітків з мані
фестацією ЦД1 частота виникнення IA2A+GADA, хоча
і залишалася досить високою — визначалася у 41 (43,62%)
дитини, проте порівняно з іншими комбінаціями видів
ДААт — GADA+IAA, що реєструвалася у 37 (39,36%) дітей,
і IA2A+IAA — у 26 (27,65%) дітей в цей період захворю
вання, все ж вірогідно була зниженою порівняно з відсот
ковою ідентифікацією цієї комбінації ДААт у дітей ДААт+
з клінічним дебютом ЦД1. Поєднання усіх трьох видів
ДААт, що зустрічалися у 21 (42,85%) дитини, з дебютом
ЦД1 і у 19 (20,27%) дітей з маніфестацією діабету, також
об'єктивно відображає патогенетичну суть хвилеподібних
процесів аутоімунної агресії.
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Отже, було виявлено, що превалювання комбінації
тандемноодномоментного підвищення титрів ДААт —
IA2A+GADA має патогенетично пріоритетне значення
і в період клінічної еволюції латентної стадії ЦД1, що збі
гається з даними багатьох авторів [1]. Так, ця комбінація
одночасного поєднаного підвищення титрів аутоантитіл
— GADA+IA2A зустрічалася у 46,67% пацієнтів, IAA
і GADA — у 33,3% і IA2A і IAA — у 26,7% пацієнтів зі ста
жем ЦД1 до 5 років. Наявність же одночасно підвищених
трьох видів ДААт — IA2A+GADA+IAA спостерігалася
у 20,0% хворих дітей з терміном діабету до 5 років. У міру
прогресування ЦД1 у дітей з тривалістю діабету понад
5 років одночасне підвищення титрів GADA і IA2A
визначалося у 35,71% пацієнтів, GADA і IAA — у 28,5%
та IA2A і IAА — у 21,42% дітей. Комбінація аутоантитіл
IA2A і IAA визначалася у 21,42% дітей з терміном діабе
ту понад 5 років. Одночасно підвищений рівень титрів
усіх трьох видів ДААт детектувався у 14,3% пацієнтів, які
страждають на це захворювання понад 5 років (p<0,05).
Визначення тривалості доклінічної стадії розвитку
ЦД1 за детекцією значень одночасно підвищених титрів
ДААт — IA#2A та GADA
При аналізі часу клінічного дебюту ЦД1 у 49 дітей
ДААт+ (табл. 2) було встановлено, що у 27 (55,1%) дітей
клінічний дебют ЦД1 відбувся протягом перших трьох
років з моменту першого визначення підвищених титрів
ДААт, у 17 (34,69%) пацієнтів маніфестація захворювання
була зареєстрована в терміни від 3 до 5 років після
включення пацієнтів до групи ДААт+ та у 5 (10,21%)
дітей діагноз вперше виявленого ЦД1 виставлявся через
5 років після первинної одночасної детекції високих
значень IA2A і GADA в крові пацієнтів ДААт+. При ана
лізі поєднаної комбінації і значень титрів у групі ДААт+
з мінімальною тривалістю доклінічної стадії ЦД1 до трьох
років було визначено вірогідне превалювання тандемної
комбінації IA2A і GADA з підвищеними титрами, як на
ранній, так і на фінальній стадіях доклінічного періоду
розвитку ЦД1, відповідно, порівняно з аналогічними
показниками, а саме IA2A і GADA в групі пацієнтів
ДААт+ з дебютом ЦД1 з тривалістю доклінічної стадії
ЦД1 від 3 до 5 років та у групі ДААт+ з вперше виявленим
ЦД1, у яких латентна стадія розвитку ЦД1 тривала понад
5 років (р<0,05–0,001) (табл. 2). Таким чином, максималь
ні значення підвищених титрів IA2A і GADA визначали
ся в групі ДААт+, як на початку, так і в фіналі доклінічної
стадії розвитку ЦД1, в яких маніфестація захворювання
відбувалася протягом перших трьох років після встанов
лення ДААтпозитивного статусу, що дозволяє досить
точно прогнозувати у них час клінічного дебюту ЦД1.
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Таблиця 2
Значення одночасно підвищених титрів ДААт — IAB2A та GADA —
залежно від тривалості доклінічної стадії розвитку ЦД1 (Од/мл) (М±σ)

Отримані нами результати підтверджують дані й інших
авторів [1], які продемонстрували, що виявлення IA2A
і GADA в максимальних титрах відбувається протягом
трьох років до клінічного дебюту ЦД1. Проте автори від
мічають, що після клінічної маніфестації ЦД1 медіана
титру GADA знижується, а рівень IA2A — підвищується,
що можна пояснити нерівномірністю хронологічної
деструкції бетаклітин, різними моделями кореляцій між
IA2A і GADA та різкою амплітудою патогенетичних про
цесів, що передують клінічній стадії захворювання.
Отримані нами результати знайшли своє підтверджен
ня у виконаному регресійному аналізі Кокса, для цього
підвищені рівні титрів GADA і IA2A були розподілені на
чотири категоріальні перемінні — квартилі (табл. 3).
У нашому дослідженні були підраховані 95% довірчі
інтервали для оцінки ризику появи ЦД1 залежно від рів
нів титрів GADA та IA2A. Для оцінки вірогідності виник
нення ЦД1 були розраховані ризики в групах дітей
ДААт+ з рівнем підвищених титрів ДААт — GADA
(OR=1,567; 95 % довірчий інтервал (CI) від 1,211 до
2,027) і в групі дітей ДААт+ з підвищеним вмістом IA2A
(OR=1,504; 95% довірчий інтервал (CI) від 1,172 до
1,931), що повністю підтверджує отримані нами дані.
Мінімальна тривалість доклінічної стадії ЦД1, що обчис
лювалася з моменту першого дворазового визначення
підвищених титрів ДААт — GADA і IA2A, відповідала зна
ченням титрів ДААт, що знаходилися в межах 4го кварти
ля, максимальний же період доклінічного етапу формуван
ня захворювання в річному еквіваленті, відповідав рівням,
які обмежені значеннями ДААт першого квартиля (рис. 1).
Це в повній мірі підтверджувало отримані нами дані щодо
швидкості дебюту ЦД1 залежно від значень одночасно
підвищених титрів ДААт — GADA та IA2A.
Виходячи з вищевикладеного, можна зробити висно
вок, що пріоритетне значення в процесах розгортання

аутоімунної агресії мають два види з трьох нами вивчених
діабетасоційованих аутоантитіл до острівцевих аутоанти
генів — антитіла до протеїну тирозинфосфатази (IA2A)
та антитіла до декарбоксилази глутамінової кислоти
(GADA), чиї як якісні (підвищена частота поєднаного
виникнення в процесі розвитку ЦД1), так і кількісні
(одночасно підвищені значення рівнів титрів цих видів
ДААт) аутоімунні зміни відіграють провідну роль як
на етапі формування, так і подальшого прогресування
цукрового діабету першого типу.

Висновки
1. Підвищення титру діабетасоційованих антитіл до
острівцевих аутоантигенів — антитіл до протеїну тиро

Таблиця 3
Визначення категоріальних перемінних
для титрів GADA і IAB2A

Рис. Вірогідність маніфестації ЦД1 у дітей ДААт+ залежно від
рівня титрів аутоантитіл GADA і IA2A в межах 3 і 4 квартилів
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зинфосфатази і антитіл до декарбоксилази глутамінової
кислоти та їх поєднана поява є найбільш значущими мар
керами розвитку ЦД1.
2. У 94 (26,7%) із 366 дітей з обтяженою спадковістю
за не менш ніж дворазового визначення наявності в них
ДААт спостерігався підвищений титр ДААт, переважно
GADA і IA2A, у 49 (52,1%) з них у термін від 6 міс.
до 10 років (30,9±3,2 міс.) маніфестував клінічний дебют
ЦД1. З 272 (73,3%) ДААтнегативних дітей за цей самий
період ЦД1 розвинувся в однієї дитини, тобто у 0,8%.
3. В осіб зі швидшою клінічною маніфестацією ЦД1
і тривалістю доклінічної стадії розвитку цього захворю
вання менше трьох років виявляється переважання зна
чень підвищених титрів IA2A та GADA, як на ранній, так

і на фінальній стадіях доклінічного періоду розвитку
ЦД1, порівняно з аналогічними показниками у пацієнтів з
тривалістю доклінічної стадії ЦД1 від трьох до п'яти років
і у пацієнтів з вперше виявленим ЦД1, у яких латентна
стадія розвитку захворювання тривала понад п'ять років.
4. При аналізі часу маніфестації ЦД1 у 49 пацієнтів
з наявністю підвищених титрів ДААт у 55,1% клінічний
дебют ЦД1 відбувся протягом трьох років з моменту
першого визначення підвищених титрів ДААт, у 34,69%
виникнення захворювання було діагностовано в терміни
від 3 до 5 років після включення пацієнтів до групи ДААт+
і в 10,21% вперше виявлений ЦД1 діагностували через
п'ять років після первинної детекції одночасно підвище
них титрів двох з трьох видів досліджуваних ДААт у крові.
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Продукция диабетассоциированных аутоантител к островковым аутоантигенам (IAB2A, GADA, IAA)
у детей и подростков на этапах эволюции сахарного диабета 1 типа
как основа клиникоBиммунологического алгоритма доклинической диагностики заболевания
В.В. Попова
ГУ «Институт эндокринологии и обмена веществ им. В.П. Комиссаренко НАМН Украины», г. Киев
Цель: изучить клиникоиммунологические механизмы патогенеза сахарного диабета 1 типа на основании мониторинга процессов аутоиммунной
деструкции инсулинпродуцирующих βклеток и разработать алгоритм доклинической диагностики заболевания, что позволит определить группу
маркерпозитивных детей с отягощенной наследственностью и прогнозируемым риском развития заболевания.
Пациенты и методы. Обследовано 450 практически здоровых нормогликемических детей и подростков и 123 больных сахарным диабетом 1 типа
(СД1) с различными сроками течения заболевания в возрасте от 7 до 18 лет.
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Результаты. У 94 (26,7%) из 366 детей с отягощенной наследственностью при не менее чем двукратном определении наличия у них диабетассоциирован
ных аутоантител (ДААт) наблюдался повышенный титр ДААт, преимущественно GADA и IA2A, у 49 (52,1%) из них в сроке от 6 мес. до 10 лет (30,9±3,2 мес.)
манифестировал клинический дебют СД1. Из 272 (73,3%) ДААтнегативных детей за этот же период СД1 развился у одного (0,8%) ребенка.
Выводы. Приоритетным является установление частоты встречаемости и динамики титров аутоантител GADA, IA2A и IAA у детей и подростков на
этапах эволюции СД1, как наиболее значимых маркеров развития СД1, и определение формулы сочетанной встречаемости и значений одновремен
но повышенных титров ДААт к островковым аутоантигенам, а именно IA2A+GADA, как превалирующей комбинации ДААт для идентификации мар
керпозитивних пациентов в разные периоды формирования и развития СД1, что предиктует как продолжительность доклинической стадии разви
тия СД1, так и скорость дебюта заболевания.
Ключевые слова: сахарный диабет 1 типа, дети и подростки, диабетассоциированные аутоантитела, аутоантитела к декарбоксилазе глутаминовой
кислоты, аутоантитела к протеину тирозинфосфатазы (IA2A).

SOVREMENNAYA PEDIATRIYA. 2015.2(66):113%118; doi 10.15574/SP.2015.65.113
Production of diabetesBassociated autoantibodies against islet autoantigens (IAB2A, GADA, IAA)
in children and adolescents at the stages of type 1 diabetes evolution as a basis
of clinical immumological algorithm for preclinical diagnosis of disease
V.V. Popova
SI «V.P. Komisarenko Institute of Endocrinology and Metabolism of Acad Med Sci of Ukraine», Kyiv, Ukraine
Purpose: to study the clinical and immunological mechanisms of type 1 diabetes (T1D) pathogenesis on the basis of monitoring the processes of insulinpro
ducing βcells autoimmune destruction and to develop an algorithm for preclinical diagnosis of disease allowing outline the group of marker positive children
with burdened heredity and predicted risk for T1D development.
Patients and methods. 450 practically healthy normoglycemic children and adolescents, and 123 patients aged 7–18 years with different T1D courses were
examined. An increased titer of diabetesassociated autoantibodies (DAAb), mainly GADA and IA2A, was revealed in 94 (26.7 %) of 366 children with bur
dened hereditary when the presence of DAAb was detected in them no less than two times, T1D clinical debut was manifested in 49 (52.1 %) of them from
6 months to 10 years (30,9 ± 3,2 months). T1D was only developed in a child (0.8 %) of 272 (73.3 %) DAAb negative children in the same period.
Results. The priority was to establish the frequency and dynamics for titers of autoantibodies against GADA, IA2A and IAA in children and adolescents at the
stages of T1D evolution as the most important markers of T1D development and to determine the formula of combined incidence and values of simultane
ously elevated titers of DAAb against islet autoantigens, that is IA2A + GADA, as prevailed DAAb combination to identify the marker positive patients at dif
ferent periods of T1D formation and development that predict the course of preclinical stage of T1D development as well as the rate of disease debut.
Conclusion. It was established that the degree of relationship and parents gender, and value of simultaneously elevated titers of autoantibodies —
IA2A and GADA at preclinical period of T1D development detect the frequency and rate of T1D debut in DAAb positive children who have relatives
of the first line with T1D.
Key words: type 1 diabetes, children and adolescents, diabetesassociated autoantibodies (DAAb), autoantibodies against glutamic acid decarboxylase
(GADA), autoantibodies against protein tyrosine phosphatase (IA2A).
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НОВОСТИ
Ученые: за память и физическую форму организма
отвечает один и тот же белок
Генетики заявили, что способность мозга запоминать
новую информацию и физическое состояние организма
зависят от одного и того же белка под названием NR3B3,
известного также как ERRγ — estrogenrelated receptor
gamma, сообщает журнал Cell Metabolism.
Еще в 2011 году ученые выяснили, что активация
белка NR3B3 ускоряла кровообращение в мускулах
мышей, тем самым усиливая их физическую активность
и выносливость. Сейчас исследователи установили, что
белок способен помогать и работе мозга: большая часть
NR3B3 сконцентрирована в гиппокампе — участке,
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который отвечает за производство новых клеток мозга,
а также несет ответственность за процессы запоминания
новой информации и обучения.
Эксперименты на мышах показали, что животные,
у которых концентрация белка NR3B3 была искусствен
но понижена, медленнее других грызунов находили
выход из наполненного водой лабиринта. Так происходи
ло не только потому, что мышам было сложно понять, где
выход, но и потому, что они не могли быстро плыть.
Ученые уверены, что полученные выводы помогут углубить
понимание происходящих в головном мозге процессов.

Источник: med2expert.com.ua
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В.Ю. Мартинюк, О.А. Майструк, О.М. Надоненко

Цитофлавін у комплексній терапії дітей раннього віку
з перенесеним в преBперинатальному періоді
гіпоксичноBішемічним ушкодженням
центральної нервової системи
ДЗ «Український медичний центр реабілітації дітей з органічним ураженням нервової системи
Міністерства охорони здоров'я України», м. Київ
SOVREMENNAYA PEDIATRIYA. 2015.2(66):119%122; doi 10.15574/SP.2015.65.119

Стаття присвячена ролі медикаментозної терапії, зокрема Цитофлавіну, у комплексній терапії дітей раннього віку
з перенесеним у пре#перинатальному періоді гіпоксично#ішемічним ушкодженням ЦНС. Наведений аналіз результа#
тів динамічного спостереження, нейрофізіологічного обстеження і лікування 25 дітей раннього віку.
Ключові слова: гіпоксично#ішемічне ушкодження ЦНС, медикаментозна терапія, Цитофлавін, діти.

Вступ
наліз причин первинної інвалідності дітей, пов'яза
них із захворюваннями на церебральний параліч
(вперше діагностований випадок дитячого церебрального
паралічу), що проводився МОЗ України упродовж
1995–2009 рр. (5891 хворий), засвідчив, що у 75–85% при
чиною формування цього інвалідизуючого захворювання
є гіпоксичноішемічний чинник, до 20% — пологова травма.
Як відомо, рання кваліфікована медична реабілітація
дітей з преперинатальними ураженнями дозволяє до 80%
попередити формування грубого (інвалідизуючого)
дефекту з боку нервової системи. У лікувальнопрофілак
тичних закладах МОЗ України впроваджена модель
медикосоціальної реабілітації дітей з патологією нерво
вої системи — «Тандемпартнерство», «дитина—сім'я—
фахівець». У 2013 році затверджений Уніфікований
клінічний протокол медичної реабілітації «Церебральний
параліч та інші органічні ураження головного мозку
у дітей, які супроводжуються руховими порушеннями».
Новонародженим та дітям перших місяців життя
з преперинатальним ураженням нервової системи запро
поновані стандарти медичної реабілітації, які включають
Войтатерапію, Бобаттерапію, кінезотерапію, фізіотера
пію (теплові, водні процедури), логопедичну корекцію,
психологічну допомогу батькам. Вивчається можливість
використання гіпокситерапії та голкорефлексотерапії.
Медикаментозне лікування ушкоджень нервової системи
у цього вікового контингенту дітей розглядається
виключно через призму доказової медицини.
У 2005 році запропонована класифікація та визначені
перспективні з точки зору клінічного досвіду медикамен
тозні препарати з переважанням нейропротективних, ней
рометаболітних властивостей та ноотропи, які доцільно
використовувати в дитячому віці (В.Ю. Мартинюк, 2005).
Нейропротекторна стратегія включає як істинну
(базисна терапія, яка спрямована в межах терапевтичного
вікна на корекцію показників поза, і внутрішньочерепно
го гомеостазу), так і фармакологічну нейропротекцію.
В останній групі використовуються: засоби, які спрямова
ні на зниження енергетичних затрат (краніоцеребральна
гіпотермія, анестетики); антигіпоксанти (субстратні, регу
ляторні); блокатори глутаматноіндукованої токсичності
(сірчанокисла магнезія); агоністи ГАМК; модулятори
потенціалзалежних каналів; інгібітори (модулятори)
NO синтетази; антиоксиданти; засоби з властивостями
впливу на процеси гальмування запальної відповіді
та міжклітинної адгезії. У цій групі продовжується пошук
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лікарських середників, які гальмують процеси активної
клітинної смерті (апоптоз у патологічних умовах).
До групи нейрометаболітів (фармакологічна актива
ція процесів відновлення функції нейронів і клітин глії)
належать: нейромедіатори з впливом на ацетилхолінову
(цитіколін), аденозинову, серитонінову, дофамінову, гіста
мінову системи; нейропептиди та їх аналоги (синтетичні,
гідролізати та деривати тканин тварин); нейрогормони
та їх аналоги; нейротрофічні фактори (еритропоетин);
вазоактивна (ангіотрофічна) терапія.
Призначення
нейрометаболітів
рекомендоване
за умови перших ознак відновлення метаболізму в клі
тинах ЦНС, передусім функціональної активності
мітохондрій. Це, згідно з теоретичними уявленнями,
обумовлено тією обставиною, що механізм дії препаратів
метаболічного спрямування пов'язаний з використанням
внутрішньоклітинної енергії, а їх ефективність залежить
від енергетичної можливості клітини «засвоювати»
субстратний метаболітотропний продукт. Така терапія
призначається при появі перших клінічних ознак від
новлення функції ЦНС, як правило, не раніше 6–12 годин
від виникнення критичного стану. Нейрометаболіти
використовуються упродовж відновного періоду, який
характеризується нестабільністю основних внутріш
ньочерепних гомеостатичних механізмів, що не виключає
можливість продовження впливу патогенних чинників,
зокрема хронічної гіпоксії, на структури ЦНС.
Ноотропна стратегія передбачає можливість вико
ристання як «істинних» ноотропів (ноотропіл, піраце
там), так і лікарських засобів з ноотропоподібним ефек
том. До них належать: похідні гомопантотенової кислоти
(пантогам, пантокальцин), піритинолу (енцефабол),
а також препаратів, які впливають на систему ГАМК
(фенібут). Призначення препаратів ноотропного
спрямування рекомендоване після закінчення гострого
періоду патологічного стану за умови повної стабілізації
показників внутрішньочерепного гомеостазу.
З урахуванням результатів численних рандомізованих
контрольованих досліджень (РКД), які підтвердили
безплідність концепції фармакологічної нейропротекції,
у науковій літературі запропоновані зміни до призна
чення цієї групи медикаментів — від препаратів з одним
механізмом дії (мономодальна активність) до фармако
логічного впливу, який фокусується на лікарських серед
никах з мультимодальною активністю і плейотропним
ефектом. Біологічною основою запропонованого підходу
є гіпотеза про цілісність і нерозривність ендогенних
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процесів нейропротекції і нейровідновлення, що передба
чає можливість інтегрованого терапевтичного впливу
на механізми нейропластичності, нейрорегенерації
і нейрогенезу.
До препаратів з означеними вище фармакологічними
властивостями належить «Цитофлавін» — збалансований
комплекс, який складається з двох метаболітів (бурш
тинова кислота і рибоксин (інозин)) та двох коферментів
вітамінів (рибофлавін мононуклеотид — вітамін В2 і ніко
тинамід — вітамін РР (нікотинова кислота)). У 1 мл роз
чину для внутрішньовенного введення міститься: бурш
тинової кислоти — 100 мг, рибоксину (інозину) — 20 мг,
рибофлавіну мононуклеотиду — 2 мг, нікотинаміду — 10 мг.
Бурштинова кислота — це внутрішньоклітинний мета
боліт, субстратний антигіпоксант. Забезпечує активацію
«сукцинатного» шляху тканинного дихання і відновлення
пула АТФ клітини.
Рибоксин (інозин) — метаболіт, похідне пурину, попе
редник АТФ — нейропротектор. Неконкурентно блокує
NMDAрецептори клітин нервової системи.
Рибофлавіну мононуклеотид — фермент окисновід
новних процесів. Антигіпоксант — за рахунок флавінових
ферментів, антиоксидант — за рахунок впливу на рівень
системи глутатіону.
Нікотинамід — метаболіт нікотинової кислоти, регу
ляторний антигіпоксант. Фермент енергетичного обміну,
компонент дихального ланцюга.
Цитофлавін забезпечує можливість енергокорекції
метаболізму в умовах гіпоксії за рахунок наявних фар
макологічних властивостей — антигіпоксанта, антиокси
данта та блокатора глутаматноіндукованої токсичності
(В.В. Афанасьєв, 2006; Є.Г. Клочева, 2008).
Протипоказанням до використання є індивідуальна
чутливість до компонентів цитофлавіну; критичний стан
з нестабільною гемодинамікою та виразним зниженням
парціального тиску кисню в артеріальній крові. Викори
стовується з обережністю при гіпоглікемії, гіперурикемії.
Цитофлавін, як комплексний нейропротектор з анти
гіпоксичними властивостями, має достатню базу постмар
кетингових клінічних досліджень при гострих станах,
як у дітей, так і у дорослих. Так, за результатами РКД
у 154 недоношених новонароджених з церебральною іше
мією ІІ, ІІІ ст. М.М. Володін, С.О. Рогаткін та співавт.
(2009) констатували, що використання препарату
«Цитофлавін» дозволяє знизити частоту і важкість сома
тичних і неврологічних ускладнень, формування важких
форм ішемічних і геморагічних уражень ЦНС (ВШК,
ПВЛ), постгіпоксичних уражень міокарда. Відмічено
також позитивний ефект Цитофлавіну при лікуванні
дітей раннього шкільного віку з клінічними ознаками
мінімальної мозкової дисфункції (С.Ю. Лаврик, 2011).
Інфузійний розчин Цитофлавіну широко вико
ристовується в терапії різних патологічних станів
у дорослих пацієнтів: гострі порушення мозкового кро
вообігу, інфаркт міокарда, менінгіти, енцефаліти, мета
болічна енцефалопатія (токсична, постгіпоксична),
черепномозкова травма, синдром поліорганної недостат
ності, хронічна ішемія мозку, мігрень, хвороби ока, хро
нічна сенсоневральна приглухуватість (З.А. Сусліна
та співавт., 2010).
Не досліджена ефективність Цитофлавіну при ліку
ванні дітей раннього віку у відновному періоді на стадії
компенсації функцій ЦНС після перенесеного в препери
натальному періоді гіпоксичноішемічного ушкодження.
Мета дослідження: оцінити клінічну ефективність
комплексного нейропротектора з антигіпоксичними вла
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стивостями Цитофлавіну у дітей раннього віку з наслідка
ми гіпоксичноішемічного ушкодження ЦНС.

Матеріал і методи дослідження
У даному дослідженні представлений аналіз резуль
татів динамічного спостереження, нейрофізіологічного
обстеження та лікування 25 дітей раннього віку (13 хлоп
чиків та 12 дівчаток), які в преперинатальному періоді
перенесли гіпоксичноішемічне ушкодження ЦНС важко
го ступеня. На початок дослідження 18 дітей були у віці
від 1го до 4х місяців (ранній відновний період)
та 7 пацієнтів — від 4х місяців до 1,5 року (пізній віднов
ний період). Усі діти (16 народилися доношеними та 9 —
недоношеними) знаходилися у відділенні реанімації
новонароджених і потребували кардіореспіраторної
підтримки. Штучна вентиляція легень проводилася всім
новонародженим у терміні від 1 доби до 1,5 місяця.
При огляді у неврологічному статусі були діагностова
ні наступні клінічні синдроми ушкодження ЦНС: рухові
порушення (м'язова гіподистонія, пірамідна недостат
ність, формування спастичних парезів) — 19 дітей; псев
добульбарний синдром — у 8; раннє закриття великого
тім'ячка (формування мікроцефального синдрому) —
у 7; ліквородинамічні розлади (гіпертензійногідроце
фальний синдром) — у 2; вегетативна дисфункція —
у 8; підвищена нервоворефлекторна збудливість — у 5.
У 13 випадках відмічалася затримка психопередмовлен
нєвого розвитку.
При ультразвуковому дослідженні головного мозку
(ACUSON X300 PE, фазований датчик Р4–9) відповідно
до формалізованого протоколу «Нейросонографія»
(розробник О.О. Макарова, 2005) були виявлені наступні
зміни: в 11ти випадках — розширення конвекситальних
субарахноїдальних просторів та міжпівкульової щілини;
у 12ти — вентрикулодилятація І–ІІІ ст. як наслідок пере
несеного внутрішньошлуночкового крововиливу; у 2х —
ознаки перивентрикулярного набряку головного мозку;
у 5ти — перивентрикулярна ехогенність, перивентрику
лярна лейкомаляція; у 3х — кальцинати та ознаки васку
лопатії у ділянці зорового бугра та підкіркових ядер;
у 4х випадках — кісти (псевдокісти).
Магнітнорезонансна томографія, яка проводилася
у 6ти дітей, верифікувала наявність морфологічних змін
у структурах ЦНС, властивих органічному ураженню
головного мозку, передусім дитячому церебральному
паралічу: мультикістозну енцефаломаляцію, поренцефа
лії, перивентрикулярну лейкомаляцію, вогнищеві
і дифузні атрофії паренхіми головного мозку.
Біоелектрична активність головного мозку оцінюва
лась за допомогою електроенцефалографії (ЕЕГ).
Реєстрацію ЕЕГ здійснювали на енцефалографі ДХ500
(DХsistems, м. Харків). Розміщення електродів за Між
народною системою 10–20 при скальповій референції
в проміжку FzCz. Аналізувалися електроенцефалограми
відповідно до класифікації Е.О. Жирмунської, враховую
чи особливості дитячого віку, а також з використанням
спектрального аналізу для динамічного спостереження за
спектральними складовими вікової ЕЕГ.
За даними ЕЕГобстеження у дітей на початку дослі
дження виявлено помірні (82%) і виразні (18%) дифузні
зміни регуляторного характеру з ознаками нейрофізіоло
гічної мозкової дисфункції і нейрофізіологічної незрілості
у вигляді підсилення потужності повільнохвильової
складової спектра ЕЕГ, нестабільності і редукції альфа
ритму, екзальтації центрального мюритму, спалахової
повільно хвильової активності, дезорганізації веретексно
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веретенної активності ЕЕГ сну у дітей першого року
життя. Переважали загальномозкові зміни, акценти
локального сповільнення визначали міжпівкульову аси
метрію (23%). Епілептиформна вогнищева активність від
мічалась у 6 дітей, у 3 — з ознаками контралатеральної
вогнищевості і білатеральної синхронізації.
Лікарський засіб «Цитофлавін» вводився дітям
внутрішньовенно краплинно повільно з розрахунку
2 мл/кг/добу з 5% розчином глюкози при допомозі інфу
зійного насосу (лінеомат), курсом 10 днів.

Результати дослідження та їх обговорення
З метою оцінки ефективності терапії з використанням
Цитофлавіну усім дітям проводилося обстеження невро
логічного статусу та параклінічні дослідження (нейросо
нографія, електроенцефалографія) перед призначенням
препарату, одразу після закінчення курсу лікування та
через місяць спостереження.
Динамічне спостереження за 25 немовлятами, які
в преперинатальному періоді перенесли важке гіпо
ксичноішемічне ушкодження ЦНС та отримали курсове
лікування з внутрішньовенним введенням комплексного
нейропротектора з антигіпоксичними властивостями
Цитофлавіну, показало наступне.
У 22 (88%) дітей наявний клінікоінструментальний
симптокомплекс надавав можливість оптимістично
оцінити подальший розвиток дитини, а виявлені зміни
з боку неврологічного статусу розцінювалися як функціо
нальні порушення ЦНС, переважно в клінічних рамках
мінімальної мозкової дисфункції.
У 3х дітей діагностовано органічне ураження ЦНС,
що обумовило потребу оформлення їм державної соціаль
ної допомоги як дітям з інвалідністю.
У дитини з важкими наслідками органічного ура
ження нервової системи в преперинатальному періоді
(формування спастичного тетрапарезу, мікроцефалії,
наявної мультикістозної енцефаломаляції за даними
МРТ) були діагностовані судоми при внутрішньовенному
краплинному введенні препарату. Ще у двох випадках від
мічалися надмірна збудливість дітей та виразна вегета
тивна реакція (гіперемія шкіри обличчя та верхньої поло
вини тулуба) на введення Цитофлавіну.
За даними нейросонографії у динаміці відмічали ніве
лювання перивентрикулярного набряку головного мозку.
При ЕЕГдослідженні у динаміці у дітей на тлі ліку
вання Цитофлавіном на першому етапі спостерігалися
різноспрямовані зміни, які на кінцевому етапі мали озна
ки тенденції до стабілізації вікових прекурсорів ритмічної
активності. У структурі біоелектричної активності голов
ного мозку відмічалося підсилення індексу потужності
альфаритму (з 7,7 до 12,8) і також підсилення централь
ного мюритму (з 4,5 до 8,9), ймовірно, компенсаторного
характеру, зниження синхронізуючих впливів серединних
структур мозку (зменшення індексу спалахової актив
ності з 17 до 10,6). Зберігалися локальні зміни у вигляді
поодиноких повільних гострих хвиль і пароксизмальних
комплексів у лобноцентральних відділах з помітним
зменшенням їх у тім'яноскроневих відділах. У дітей не
спостерігалося погіршання структури фонової ЕЕГ і змін
при функціональних пробах ЕЕГ. У дітей з епілептиформ
ною активністю на ЕЕГ не спостерігалося підсилення вог
нищевої епілептиформної активності, пароксизмальної
синхронізації.
Оцінюючи перші результати постмаркетингових
клінічних досліджень нейропротектора з антигіпоксични
ми властивостями Цитофлавіну у дітей раннього віку
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з перенесеним в преперинатальному періоді гіпоксично
ішемічним ушкодженням ЦНС, доцільно зазначити
наступне. Аналіз даних комплексного клініконеврологіч
ного і нейрофізіологічного обстеження засвідчив, що
патогенетичні механізми мозкової дезінтеграції у цього
контингенту хворих можуть бути обумовлені не тільки
ступенем ураження мозкових структур, але і пролонгова
ною нестабільністю механізмів компенсації складових
внутрішньочерепного гомеостазу (судинного, бар'єрного,
лікворного, паренхіматозного), що призводить до поси
лення тканинної гіпоксії. За цих умов виникає енергетич
ний дефіцит (хронічний метаболічний стрес), що за
відомими патофізіологічними механізмами (глутаматна
ексайтотоксичність, деполяризація мембран, лактат
ацидоз, нейротрофічна дисрегуляція, нейромедіаторний
дисбаланс, хронічний оксидантний стрес, нітрозуючий
стрес, активація реакцій місцевого запалення, імунний
дистрес, експресія клітинної адгезії і мікроциркулятор
ноклітинного каскаду, кальційзалежний протеолітичний
стрес, ушкодження інтраекстрацелюлярного матрикса,
порушення інтегративної функції ГЕБ, кінцева міто
хондріальна дисфункція, експресія проапоптичних білків
та інші) призводить до формування незворотних уражень
нейронів і клітин глії, що обумовлює стійкість порушень
інтегративної функції ЦНС.
Найшвидшим альтернативним шляхом корекції
тканинної гіпоксії є сукцинатоксидазне окислення, яке
досягається через підсилення активності сукцинатдегі
дрогенази і покращення проникнення екзогенного сукци
нату в мітохондрії клітин (З.А. Сусліна, 2010). Призна
чення Цитофлавіну, як комплексного нейропротектора
з антигіпоксичними властивостями, пацієнтам, що пере
несли або переносять гіпоксичноішемічну енцефалопа
тію, забезпечує можливість збереження сталості «метабо
лічного» гомеостазу в структурах ЦНС. Збалансований
комплекс метаболітів і коферментів вітамінів, який вхо
дить до складу Цитофлавіну, синергічно впливає
на основні метаболічні процеси в клітинах паренхіми
головного мозку, що дозволяє досягти інтегративного
нейропротекторного і нейрометаболітного ефекту.

Висновки
Упродовж відновного періоду після перенесеного за
хворювання або патологічного стану, у тому числі гіпо
ксичноішемічного ушкодження, в умовах пролонгованої
нестабільності патогенетичних механізмів, які забезпечу
ють сталість внутрішньочерепного гомеостазу, створю
ються передумови для виникнення хронічної тканинної
гіпоксії. Тканинна киснева недостатність спонукає до
розвитку енергетичного дефіциту (хронічного метаболіч
ного стресу), що гальмує активацію процесів нейро
пластичності, нейрорегенерації та нейрогенезу.
Усі компоненти Цитофлавіну належать до природних
метаболітів організму і стимулюють тканинне дихання.
Антигіпоксичний, антиоксидантний фармакологічні
ефекти препарату та блокада глутаматноіндукованої
токсичності забезпечують метаболічну енергокорекцію
нейронів і клітин глії, що позитивно впливає на кінцеву
клінічну ефективність комплексної медикосоціальної
реабілітації новонароджених та дітей раннього віку з гіпо
ксичноішемічним ушкодженням ЦНС.
Введення інфузійного розчину Цитофлавіну у пере
важної більшості немовлят не супроводжувалося
виникненням побічних ефектів. З обережністю препарат
призначається дітям з важким органічним ураженням
нервової системи та вродженими вадами ЦНС (дифузна
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кістозна енцефаломаляція та інші), при епілептичному
статусі, артеріальній гіпотензії.
Вперше проведені постмаркетингові клінічні досліджен
ня Цитофлавіну засвідчили його ефективність у дітей ран
нього віку з наслідками перенесеного в преперинатальному

періоді гіпоксичноішемічного ушкодження ЦНС. Надалі
передбачається продовження клінічного випробування
Цитофлавіну, як лікарського засобу з мультимодальною
активністю та плейотропним ефектом, згідно з протоколами
рандомізованих контрольованих клінічних досліджень.
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Цитофлавин в комплексной терапии детей раннего возраста с перенесенным
в преBперинатальном периоде гипоксическиBишемическим поражением ЦНС
В.Ю. Мартынюк, О.А. Майструк, А.Н. Надоненко
Статья посвящена роли медикаментозной терапии, в частности Цитофлавина, в комплексной терапии детей раннего возраста с перенесенным в пре
перинатальном периоде гипоксическиишемическим поражением ЦНС. Представленный анализ результатов динамического наблюдения,
нейрофизиологического обследования и лечения 25 детей раннего возраста.
Ключевые слова: гипоксическиишемическое поражение ЦНС, медикаментозная терапия, Цитофлавин, дети.
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Cytoflavin in the treatment of infants with hypoxicBischemic injury
of the central nervous system in the preB perinatal period
V. Martyniuk, O. Maistruk, O. Nadonenko
The article is devoted to the drug therapy, in particular Cytoflavin, in the treatment of infants with hypoxicischemic injuries of CNS in pre perinatal period.
We present the observation results, the results of neurophysiological examination and treatment of 25 infants.
Key words: hypoxicischemic injuries, drug therapy, Cytoflavin, infants.
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Соматоформні (психосоматичні)
розлади у дітей. Актуальність проблеми в сучасній
педіатричній практиці (частина І)
Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, Україна
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Наведено аналітичний огляд світової літератури; висвітлено актуальність, сучасні погляди на патогенез, клініку,
діагностичні критерії соматоформних розладів у дітей і підлітків та соціальне значення цих захворювань. Розглянуто
ключові рекомендації щодо лікування і профілактики соматоформних розладів у дітей та підлітків згідно з останніми
світовими рекомендаціями, заснованими на доказовій медицині.
Ключові слова: соматоформний розлад, невроз, вегетативна дисфункція, діти.

Вступ
онцепція соматоформних (психосоматичних)
розладів, як самостійного варіанту невротичних
порушень, що проявляються функціональними розлада
ми внутрішніх органів і систем та хронічними больовими
синдромами, залишається дискутабельною. При поглиб
леному психіатричному дослідженні у хворих на сома
тоформну патологію завжди виявляються афективні,
тривожнофобічні, обсесивнокомпульсивні, астенічні,
патохарактерологічні розлади. Однак специфіка структу
ри клінічних проявів і її динаміка змушує виділяти сома
тоформні розлади в особливий різновид неврозів [14].
Невроз — це функціональний розлад вищої нервової
діяльності, обумовлений впливом психотравмуючого
фактора, що перебігає з емоційними і соматовегетативни
ми порушеннями [10].
Багатьма дослідниками стверджується, що емоції, точ
ніше їх зміни, особливо в негативному плані, призводять
до цілого ряду тілесних (соматичних) порушень [1].
Психосоматичні симптоми надзвичайно розповсю
джені у дітей і підлітків через важкість в повній мірі вира
жати свої емоції та почуття при спілкуванні (алексити
мія), тому зазвичай психологічні проблеми можуть мати
прояв на фізичному рівні у вигляді функціональних роз
ладів з боку внутрішніх органів [19,35,37].
Соматоформний розлад (CР) характеризується
численними фізичними симптомами і скаргами (з боку
шлунковокишкового тракту, респіраторної, серцево
судинної систем, псевдоневрологічними розладами
тощо), які навіть за наявності будьякого соматичного
розладу не можуть пояснити характер і виразність
симптомів, їх вплив на життєдіяльність хворого. Ці скар
ги призводять до частих звернень до лікаря, додаткових
непотрібних досліджень і маніпуляцій, а у дітей виклика
ють сімейну і соціальну дезадаптацію, пропуски в школі,
погіршення навчання [8,12,24,34,35].
Практично всі клінічні варіанти неврозів супро
воджуються вегетативною дисфункцією [5,14]. Вегета
тивні розлади зустрічаються у 50–70% дітей і є найбільш
поширеними патологічними станами, з якими діти або
їхні батьки звертаються до лікаря [5]. Дотепер в літературі
дискутуються питання термінології, патогенезу, діагнос
тики і лікування вегетативних розладів. Для їх визначен
ня використовується велика кількість термінів: невроз
серця, нейроциркуляторна дистонія (НЦД), вегето
судинна дистонія (ВСД) та ін. На практиці у дітей з веге
тативними розладами зустрічаються також функціональ
ні зміни в різних органах і системах. Сам термін «вегето
судинна дистонія» вказує лише на наявність порушення

К

ISSN 19925913 Современная педиатрия 2(66)/2015

регуляції судинного тонусу. Відповідно ВСД є лише скла
довою НЦД. Найбільш повно відображає вегетативні
порушення різних органів і систем термін «синдром веге
тативної дисфункції або дистонії» (СВД) [2,11].
Синдром вегетативної дисфункції — патологічний
стан, який характеризується порушенням вегетативної
регуляції внутрішніх органів, судин, обмінних процесів
внаслідок первинно або вторинно обумовлених мор
фофункціональних змін у вегетативній нервовій системі.
Він може мати перманентний (постійний), пароксизмаль
ний і змішаний перебіг [4].
Отже, СВД є складовою СР і може визначатись як сома
тоформна дисфункція вегетативної нервової системи [14].
Висока чутливість дитячого організму до впливу факто
рів зовнішнього середовища, різке підвищення стресових
впливів на дітей шкільного віку з одночасним зниженням їх
адаптаційних можливостей, мінлива система загальної
середньої освіти призводять до широкого розповсюдження
і постійного зростання психосоматичних (або соматофор
мних) розладів у даній когорті населення [15].
Загальна поширеність СР у світі становить 9–20%,
а з довічним розповсюдженням — 12,9% [34,35]. Вважа
ється, що від 2% до 10% дітей скаржаться на різноманітні
больові синдроми (біль в животі, в суглобах, головний
біль), які не можна пояснити з медичної точки зору при
огляді і обстеженні [35,37]. Частіше СР виникають в під
літковому віці — у 10–25% випадків, переважно у дівчаток
(біля 11% дівчаток і 4% хлопчиків) [5,24,31,35]. Багато
разові дослідження, часта госпіталізація і порушення
працездатності у дорослих та дітей з СР призводять до
значних економічних витрат [34].

Етіологія та патогенез
Попри помітне посилення зацікавленості до пси
хосоматичної проблеми в останнє десятиліття, досі
не сформована єдина теорія психосоматичного патогенезу
з урахуванням впливу психосоціальних факторів,
що утруднює етіопатогенетичне лікування СР. З іншого
боку, перебільшене значення психогенних факторів
деякими практичними психологами і, відповідно, ліку
вання за допомогою тільки психотерапевтичних методів
також є недостатньо ефективним [7,16,34].
Соматоформний розлад відносять до мультифак
торних захворювань. Однак робіт, присвячених спе
ціальному вивченню факторів ризику виникнення СР на
вибірках дітей і підлітків, до цього часу опубліковано
небагато [5,15].
Визначають специфічні і неспецифічні етіологічні
фактори СР. До неспецифічних факторів відносять
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генетичні, фактори дитинства (бідність, втрата одного
з батьків, зловживання психоактивними речовинами),
об'єктивні фактори, пов'язані з пошуком вигоди для хво
рого (виплати по хворобі, відпочинок, підвищена увага
оточуючих, піклування, співчуття). До специфічних
факторів відносять реакцію на стрес, наявність соматич
них захворювань в сім'ї, ятрогенні фактори (надання
великого значення лікарем незначним змінам при звичай
них обстеженнях хворого) [31,34,35].
Розвитку соматовегетативних розладів у дітей до
шкільного віку сприяє легкість виникнення негативних
емоційних реакцій. Серед найбільш частих причин зустрі
чаються зрив звичного стереотипу поведінки (зміна кола
спілкування або навколишньої обстановки), нераціональ
ний режим дня, відсутність необхідних умов для гри
і самостійної діяльності, створення однобічної афективної
прив'язаності, неправильні виховні прийоми і відсутність
єдиного підходу до дитини. У шкільному віці з'являються
фактори конфлікту з однолітками і вчителями, нездат
ність справлятися зі шкільним навантаженням [4].
Частіше СР зустрічаються у дітей із сімей з низьким
соціальноекономічним статусом, у дітей, де у членів сім'ї
є тривожні і депресивні розлади, наявність хронічної сома
тичної патології, фізичне і сексуальне насилля [20,35,36].
У дослідженнях А.Н. Родионова та ін. (2014) у високо
інтелектуальних дітей шкільного віку були виявлені
наступні важливі статистично значущі фактори ризику, які
впливали на розвиток СР: патологія вагітності і пологів
(43,3%), хронічні синусити і тонзиліти (45,0%), порушення
постави і сколіози (66,7%), патологія ендокринної системи
(46,7%), додаткові навчальні навантаження (90,0%) [15].
За даними Н.А. Кравцової та ін. (2013), фактори перина
тального ризику у дітей з ПСР були виявлені у 98,3% випад
ків. У сім'ях, де діти мали ПСР, відмічались неадекватні типи
виховання: гіперопіка і гіперпротекція (47,3%), гіперсоціаль
ний тип виховання (14,3%), емоційна деривація дитини
(13,1%), гіпоопіка (29,3%). Також було визначено, що серед
дітей молодшого шкільного віку з СР переважала неадекват
но занижена загальна самооцінка [16].
Обтяженість спадковості психічними захворювання
ми спостерігалась у 15,0% хворих на СР, з них у 10,7% —
непсихотичного характеру і в 4,3% — психотичного. Сома
тоформні розлади у найближчих родичів відмічалися
в 40,6 % випадків, з них 18,8% мали СР тих самих органів
і систем. Патологічні особливості особистості виявлялися
в 84,4% батьків [1].
Як показує досвід, психічні травми, які призвели
до СР, здебільшого не були шоковими або субшоковими,
а мали характер індивідуально значущого міжособистісно
го або внутрішньоособистісного конфлікту. Для більшості
людей такий конфлікт не виходить за рамки звичайного
життєвого випробування і не тільки не призводить до дис
тресу, але й загартовує людину [18].
Розуміння «психосоматичної структури особистості»
розкривається в рамках наступної ланки етіопатоге
нетичного ланцюга, який узагальнено можна назвати
психотипом. Найбільш значущими психологічними вла
стивостями, що впливають на адаптацію в дитячопідліт
ковому віці, є особливості емоційного статусу та емоцій
ного реагування (емоційна стійкість, рівень тривожності)
і особистіснохарактерологічні якості — сенситивність,
сором'язливість, боязкість, педантизм. Прогностично най
більш значущими орієнтирами є показники рівня тривож
ності, як особистісної, так і ситуативної Високий ризик
розвитку СР у дітей корелює з циклоїдною та істероїдною
структурами конституціональних психотипів, які відрізня
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ються виразністю астенічного, тривожного, депресивного,
невротичного та істеричного реагування [18].
Окрім
конституційнотипологічної
схильності
до розвитку СР того чи іншого органу або системи,
безпосередня реалізація психосоматичного процесу закін
чується «вибором органу», яким може стати «місце
найменшого супротиву» в умовах додаткових функціо
нальних навантажень в силу онтогенетичної незрілості,
а також внаслідок попереднього пошкодження на субклі
нічному і/або клінічному рівні [18].
Таким чином, розглянутий етіопатогенетичний ланцюг
психогенного СР загалом виглядає наступним чином: стре
сорні фактори — особистість — психотип — соматотип —
системноорганна дефіцитарність. У випадку затяжного
перебігу, як при будьякому хронічному процесі, до даного
ланцюга приєднується шоста ланка — механізми стійкого
патологічного стану (за Н.П. Бехтерєвою), замикаючи його
в «порочне коло» інертної самопідтримуючої системи пси
хосоматоуа з вторинними інертними компенсаторнопато
логічними утвореннями на рівні кожної ланки [18].
За сучасними уявленнями, у формуванні болю і роз
ладів органів та систем беруть участь і залучені в процес
деякі медіатори, цитокіни та інші біологічно активні речо
вини. Наприклад, визначено, що у хворих на синдром
подразненого кишечника (СПК) з переважанням у клініч
ній картині діареї кількість ентерохрамофінних клітин
перевищує нормальні величини, однак залишається не виз
наченим, чи існує зв'язок між їх кількістю і об'ємом серото
ніну в кишечнику. Як відомо, вивільнений серотонін
викликає посилення моторики. Розлади моторної активно
сті описані при різних варіантах СПК, однак їх роль у фор
муванні симптомів у більшості випадків не доведена. Силь
ні емоційні і зовнішні стресові фактори у здорових людей
викликають також посилення моторики ШКТ. До біологіч
них змін, виявлених у хворих на СПК, можна віднести
порушення цитокінового балансу у бік збільшення продук
ції прозапальних цитокінів, кількості ентерохромафінних
клітин, а також зміни вмісту нейротрансмітерів у синапсах
провідних шляхів больового імпульсу. Крім того, у хворих
із СПК відмічається порушення функціонування антиноці
цептивної системи, особливо зниження синтезу ендоген
них опіатів. Також можливе порушення стимуляції голубу
ватої плями (locus сoeruleus), яка пригнічує ноціцептивну
відповідь у нейронах задніх рогів.
Отже в основі патологічного процесу при СПК
лежать дисфункціональнодисрегуляторні порушення,
які спостерігаються в кіркових і підкіркових центрах,
вегетативній нервовій системі, периферичному ней
рорецепторному апараті кишечника із системою нейро
трансмітерів і біологічно активних речовин (ентеральна
нервова система). Слід зазначити патогенетичну осо
бливість больового синдрому при СПК, що має назву
вісцеральної гіперчутливості і визначається двома
характерними особливостями — гіпералгезією і алодині
єю. Гіпералгезія — це надмірне сприйняття больових
стимулів, а алодинія — це стан, коли больові стимули,
такі як, наприклад, тактильні, температурні і пропріо
цептивні, викликають відчуття болю [9].
У патогенезі СПК також виявляються генетичні фак
тори. Родичі першого ступеня спорідненості з хворими
на СПК мають вдвічі більший ризик розвитку даного
функціонального розладу [27].
У респіраторній системі при СР головним проявом
є гіпервентиляційний синдром (ГВС), який також супрово
джується системними проявами. Основним етіологічним
фактором ГВС є тривожнодепресивні, рідше — істеричні
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розлади. Саме психічні розлади дезорганізують нормальне
дихання і призводять до ГВС. Важливу роль у патогенезі
ГВС відіграють складні біохімічні зміни, особливо в системі
кальціймагнієвого гомеостазу. Мінеральний дисбаланс
призводить до дисбалансу в системі дихальних ферментів,
сприяючи розвитку гіпервентиляції. Звичку неправильно
дихати формують минулий життєвий досвід, а також стре
сові ситуації, перенесені в дитинстві. Психогенний фактор
(тривога) дезорганізує дихання, внаслідок чого виникає
гіпервентиляція. Збільшення легеневої, альвеолярної вен
тиляції призводить до стійких біохімічних зсувів, надмірно
го видалення СО2 з організму, розвитку гіпокапнії зі зни
женням парціального тиску СО2 в альвеолярному повітрі
і кисню в артеріальній крові, а також до респіраторного
алкалозу. Ці зміни сприяють формуванню патологічних
симптомів, таких як м'язовотонічні, алогічні, чутливі та
інші порушення, які посилюють психічні порушення і фор
мують патологічне коло [17].
Досить часто СР може бути одним із проявів тривож
них розладів та депресії [19,30,37]. За П. К. Анохіним,
вісцеровегетативна симптоматика з'являється лише
одночасно з депресивним афектом, і лише за однією веге
тативною реакцією можна судити про його наявність [1].
Однак, попри велику кількість наукових робіт у галузі
психосоматичних взаємовідносин, їх порушень і методів
лікування, на разі залишається невідомим механізм
«переключення» з психічного рівня на соматичний [7].

Клініка
У дослідженнях А.Н. Родіонова і співавт. (2014),
які досліджували клінічні прояви психосоматичних
розладів у високоінтелектуальних дітей шкільного віку,
виявлено вегетативну дисфункцію у 73,3%, яка свідчила
про порушення лімбікодіенцефальностовбурової
регуляції вегетативних функцій; функціональні розлади
кишечника у 43,3% дітей, що проявлялось рецидивними
болями в животі за відсутності запальних змін, діареєю
(27,3%), закрепами (10,3%), СПК (7,5%); функціональні
розлади жовчовивідних шляхів у 41,6% дітей; ожиріння —
у 24,8%; артеріальну гіпертензію — у 16,9%;, гіпотензію —
у 8,4%; синкопальні стани — у 6,84%; бронхіальну астму
та атопічний дерматит — у 1,7% хворих дітей [15].
За даними J. Bisht et al. (2008), з 124 обстежених дітей
із СР 57,3% відповідали критеріям конверсійного розладу,
25,2% мали недиференційований СР. Серед дітей
з СР переважали дівчатка. Найбільш частими симпто
мами СР у цих дітей були біль у животі (52,8%) і головний
біль (52,8%), синкопальні стани (52,1%), атаксія
(43,7%) [23].
Соматоформні розлади з боку серцево2судинної
системи
Проблема співвідношення серцевосудинних і психіч
них розладів у дітей та підлітків привертає увагу багатьох
дослідників, як педіатрів, так і психіатрів, протягом
багатьох років. Майже всі обстежені діти із СР скаржать
ся на короткотривалі болі в серці, іноді з відчуттям стис
нення, завмирання серця, зміни частоти серцебиття
(частіше тахікардія), коливанням артеріального тиску.
Вегетативна дисфункція при цьому часто проявляється
короткочасним підвищенням артеріального тиску
на 10–20 мм рт. ст., появою головного болю, запаморочен
ня, іноді носовими кровотечами, нудотою; або зниженням
артеріального тиску на 5–15 мм рт. ст. від норми і супро
воджується блідістю, слабкістю, втомою, запамороченням
[1,2,5]. У 30% хворих виявляється екстрасистолічна
аритмія, яка проявляється відчуттям перебоїв у роботі
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серця, завмиранням серця, відчуттям поштовхів, запамо
роченням, змінами на ЕКГ у вигляді надшлуночкових
чи шлуночкових екстрасистол, змін у сегменті ST
у вигляді інверсії зубця Т або його підйому, синдрому
ранньої реполяризації [2]. Психіатричне обстеження хво
рих на серцевосудинну патологію в поєднанні зі СР
в інших органах і системах дозволило виявити у всіх
обстежених дітей афективні порушення у вигляді різного
ступеня депресії, невротичних розладів, які в 30% про
являлись психопатологічними станами, а в 70% — іншими
психічними розладами. Важлива роль депресії у патогене
зі серцевосудинних та інших ПСР підтверджується висо
кою ефективністю лікування антидепресантами [1].
Соматоформні розлади з боку дихальної системи
Хвороби, основним симптомом яких є порушення
дихання, становлять найбільш розповсюджений вид пато
логії — до 50% загальної захворюваності. Обмеженість
симптоматики з відсутністю явних ознак запалення, яка
свідчить частіше про психогенне походження респіратор
них розладів, іноді ставить у глухий кут педіатрів і лікарів
більш вузького профілю (пульмонологів, алергологів
та ін.). Дихальні порушення у частини дітей досить стійкі
по відношенню до терапії із застосуванням бронхолітиків,
схильні до рецидиву і часто розцінюються як напади
бронхіальної астми [1,5].
Респіраторні розлади психогенного характеру мають
назву «гіпервентиляційний синдром» (ГВС).
Перший клінічний опис ГВС належить лікарю
J. Da Costa, який спостерігав за солдатами, що брали
участь у громадянській війні 1842 року. Він вивчав пору
шення дихання і пов'язані з ним різні неприємні відчуття
в ділянці серця, називаючи їх «солдатським серцем».
Підкреслювався зв'язок патологічних симптомів з фізич
ним навантаженням, звідси ще один термін — «синдром
зусилля». Lewis у 1918 році запропонував термін НЦД,
яким до цього часу користуються терапевти [2,17].
Найбільш часто у хворих відмічається покашлюван
ня, недостатність і утруднення вдиху, відчуття нестачі
повітря зі збільшенням частоти дихання, частим
шумним диханням із залученням м'язів грудної клітки.
Такі стани діти характеризують як «не можу вдихнути»,
«тяжко вдихати», «ком за грудиною чи в горлі». Нерідко
напад має явно психогенний характер, оскільки кашель
чи порушення дихання виникає у відповідь на заува
ження, критику в адрес дитини, зневажання і навіть еле
ментарне її ігнорування. Тривалість нападоподібної
задишки у дітей дошкільного віку невелика —
5–10 секунд і супроводжується зблідненням обличчя.
У деяких випадках задишку супроводжує нав'язливий
кашель, що при посиленні призводить до затримки
дихання і розвитку синкопальних станів, з короткоча
сною втратою свідомості, іноді з вигинанням, вивертан
ням рук, зведенням пальців рук та ніг. Іноді часте дихан
ня супроводжується позіханням, попирхуванням.
Затяжний характер нападу з шумним і частим диханням,
коли вдих вкорочений, а видих подовжений з відчуттям
задухи, потреба свіжого повітря на висоті нападу часто
розцінюється педіатрами або алергологами як прояв
бронхіальної астми. При цьому відмічається страх смер
ті з благанням про допомогу, психомоторним збуджен
ням, набуваючи вигляду панічних атак [1,2].
У сумнівних випадках проводять пробу з гіпервенти
ляцією протягом 2–3 хвилин, при виконанні якої виника
ють вищенаведені симптоми, які зникають при вдиханні
суміші газів, які містять 5% СО2, або диханням у целофа
новий мішок [2].
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Таблиця
Клінічні прояви ГВС
Симптоми

Характер порушень

Дихальні
порушення

Пусте дихання, порушення автоматизму дихання,
затруднене дихання, гіпервентиляційні еквіваленти
(зітхання, кашель, позіхання, сопіння)

Емоційні
порушення

Тривога, страх смерті від ядухи, відчуття напруги

М'язово%тонічні
розлади
(нейрогенна
тетанія)

Чутливі порушення (оніміння, поколювання, печія,
парестезії в різних частинах тіла), судомні феномени
(спазми м'язів, «рука акушера», карпопедальні
спазми), симптом Хвостека ІІ–ІІІ ст., позитивна проба
Труссо

Загальні клінічні прояви ГВС систематизовані
в таблиці [17].
Поряд з класичними пароксизмальними і перма
нентними проявами ГВС у хворих відмічаються інші
притаманні психовегетативному синдрому розлади: біль у
ділянці серця, серцебиття, дискомфорт і стискання в груд
ній клітці. Об'єктивно відмічаються лабільність пульсу
і тиску, на ЕКГ — флуктуація сегменту ST і екстрасисто
лія, акроціаноз, дистальний гіпергідроз, феномен Рейно;
розлади ШКТ: посилення перистальтики, відрижка пові
трям, здуття живота, нудота, біль у животі; зміни свідомо
сті у вигляді відчуття нереальності, ліпотімії, запаморо
чення, нечіткість зору, туман перед очима [2,17].
Соматоформні розлади з боку ШКТ
Хвороби органів ШКТ входять у число найбільш роз
повсюджених соматичних захворювань дитячопідлітково
го віку. Більша частина цих захворювань представлена
вегетативновісцеральними, функціональними порушення
ми ШКТ або алгічними проявами. ПСР травної системи
виступають у вигляді порушення апетиту, аерофагії, нудоти,
блювоти, болю в животі, метеоризму, порушення стільця
(закрепи або діарея), часто поєднуються з вегетативними
порушеннями в інших органах і системах, але можуть бути
і моносимптомними. Порушення апетиту зазвичай
проявляється в його зниженні, обмежені вживання їжі, іноді
відмовою від неї. У старшому віці мотивація часто була
пов'язана з надцінним бажанням зменшити масу тіла. Нудо
та може виникати спонтанно або бути пов'язана з вживан
ням їжі, її запахом, іноді самими думками про їжу. Блювота
відмічається переважно після вживання їжі, рідше — після
хвилювання чи психотравми. Біль у животі часто не супро
воджувався нудотою або блювотою. Зазвичай він спостері
гається в епігастральній ділянці, рідше — у ділянці пупка
та інших відділах живота. Дітям часто важко описати больо
ві відчуття і не завжди можуть визначити їх характер. Як
правило, вони носять стискуючий, колючий, ниючий харак
тер з наступною дослівною характеристикою: «крутить»,
«пече», «випинає», іноді має незвичний відтінок — «коле як
голкою», «болить аж тяжко дихати», «б'є із середини»,
«болить і надувається, як барабан». Для цих дітей прита
манне зменшення болю при відволіканні уваги розмовою
або грою, навіть при пальпаторному обстеженні живота.
Причина болю називається не завжди, ще рідше називаєть
ся орган, який болить. Тривалість болю становить від
декількох хвилин до декількох днів та місяців. Зазвичай
описані вище явища діагностуються як хронічний гастро
дуоденіт, дискінезія жовчовивідних шляхів, виразкова хво
роба шлунка, синдром мальабсорбції, дисбактеріоз, хроніч
ний панкреатит, коліт тощо [1,2,5].
Також у рамках ПСР ШКТ визначають психогенну
дисфагію (порушення ковтання), гастрокардіальний
синдром Рехмельда (поєднання болю в животі з карді
альними болями, аерофагією та іншими вегетативними
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розладами) та клубок в горлі (globus hystericum), який
виникає внаслідок підвищеної нервовом'язової збудли
вості м'язів гортані та стравоходу з їх спазмами в струк
турі ГВС [2].
Таким чином, ПСР ШКТ у дітей являють собою
емоційні порушення, які клінічно проявляються
в локалізованих вегетовісцеральних реакціях та
афективних порушеннях (субдепресія, маскована
депресія та депресивний епізод) різного ступеня
та виникає у дитячому віці при функціональній перена
прузі травної системи і/або конституційної схильності
до захворювань ШКТ [1].
Класичним представником СР з боку ШКТ є синдром
подразненого кишечника (СПК).
Синдром подразненого кишечника — функціональ
ний розлад кишечника, при якому біль або дискомфорт
у животі пов'язані з дефекацією, зміною частоти
і характеру стільця або іншими ознаками порушення
випорожнення [3,9,27].
Періодичні болі в животі є важливою характеристи
кою СПК, що описано в 1958 році J. Apley і N. Naish,
і часто асоціюються у дітей з тривогою [21]. Перший
клінічний опис СПК у дорослих було опубліковано Powel
в 1818 році. A.P. Manning у 1978 році виділив найбільш
достовірні симптоми СПК, які отримали назву «критерії
Меннінга» якими користувалися до появи в 1999 році
Римських критеріїв [3].
Щоб відрізнити ці розлади, що мають хронічний
характер, від транзиторних порушень з боку ШКТ,
згідно з ІІІ Римськими критеріями, вони повинні
зустрічатися протягом щонайменше шести місяців
і проявлятися не менше трьох діб на місяць протягом
останніх трьох місяців і бути пов'язаними з двома або
більше наступними критеріями: покращення після
дефекації, початок пов'язаний зі зміною частоти стіль
ця, початок пов'язаний зі зміною форми стільця. Таким
чином, на основі останніх рекомендацій запропоновано
класифікувати всіх хворих з СПК на наступні типи:
СПК з переважанням закрепів (IBSC), СПК з перева
жанням діареї (IBSD), змішаний СПК (IBSМ) і неспе
цифічний СПК [9,13,27].
Психологічні фактори (тривога, депресія, соматизація,
іпохондрія) відіграють суттєву роль у розвитку симптомів
і здатні впливати на емоційну оцінку їх тяжкості, погір
шувати якість життя, спонукаючи хворих до частого звер
нення за медичною допомогою [9,21].
Помічено, що в шкільному віці у дітей переважає
варіант СПК з больовим синдромом та метеоризмом.
Зазвичай діти погано локалізують біль в животі, однак
діти дошкільного віку частіше вказують на ділянку пупка,
а діти старшого віку — на низ живота, частіше зліва. Заго
стрення абдомінального синдрому зазвичай пов'язане
зі стресом, фізичним навантаженням, порушенням харчу
вання тощо. Характерним є поява болю в животі після їжі,
через 20–30 хвилин, який посилюється перед актом
дефекації та зменшується після випорожнення кишеч
ника. Важливим фактом є відсутність симптомів СПК
під час сну. Крім болю хворі можуть скаржитися на
відчуття здуття і розпирання живота, збільшення його
розмірів, появу бурчання і метеоризму. При СПК стілець
зазвичай з малою кількістю калу, що нагадує «овечий» або
набуває стрічкоподібної форми або форми олівця [3].
Варіант з переважанням діареї у дітей спостерігається
рідше. Дитину непокоїть частий рідкий стілець
(2–4 рази/добу) світлого кольору, іноді з домішками
слизу і залишків неперетравленої їжі, який спостерігаєть
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ся переважно вранці, після сніданку. Такі виразні клінічні
прояви в літературі отримали назву «синдром ранкової
бурі» (morning rush syndrome). Потім протягом дня діти
почувають себе добре [3].
Соматоформні розлади з боку шкіри
Патологія шкірних покривів, обумовлена психоген
ним фактором, відмічається дослідниками протягом
багатьох десятиліть. Ще у 19 сторіччі E. Esquirol
і B.A. Morel відмічали чергування манії та меланхолії з різни
ми шкірними висипами. У 1878 році L. Kirn звернув увагу на
зв'язок депресії з розвитком кропив'янки і свербежу.
Шкірні ПСР здебільшого виступають у вигляді різного
ступеня виразності шкірного свербежу, частіше з локалізацією
в ліктьових і підколінних ямках, рідше — в інших частинах
тіла, ще рідше тотального, який збільшується ближче до вечо
ра та нерідко непокоїть і вночі, призводить до розчісувань.
Свербіж — це слабкий прояв болю, який може підсилюватися
настільки, що відчувається як біль. Таким чином, ПСР шкіри
у дітей і підлітків є вегетативносудинним проявом емоційних
порушень, з яких депресія відіграє ключову роль [1].
Соматоформні розлади з боку ендокринної системи
Співвідношення психічного і соматичного в забезпе
ченні життєдіяльності організму з достатньою визначе
ністю проявляється у взаємодії ЦНС і ендокринної
системи. Ці системи найбільш тісно пов'язані і допов
нюють одна одну. У ряді досліджень, присвячених цій
проблемі, визначається значна роль і навіть визначаль
на роль психічних розладів з виникненням порушень
менструального циклу у жінок, діабету, ожиріння та
інших патологій ендокринної системи. За даними дея
ких авторів, лише у незначної частини хворих ожиріння
має органічну природу, також психогенні фактори
мають переважну роль у виникненні діабету [1].
Так, ожиріння привертає увагу педіатрів як одне
з вірогідних ПСР. Його поширеність значна і становить
між 3–6 роками життя 16–17%, у молодшому шкільному
віці (7–10 років) — 25–26%, а у дітей старше 10 років —
28–30% [5].
Соматоформні розлади з алгічними проявами
Больові прояви не завжди є симптомами органічної
патології. Такий біль, обумовлений психічним пору
шеннями, зустрічається досить часто і, як правило,

не знімається навіть сильними анальгетиками. Особливо
це стосується психогенного головного болю, який
зустрічається частіше за інші типи головного болю. Такі
цефалгії характеризуються больовими відчуттями
незначного ступеня з відчуттям тиску ззовні в скро
невих, лобних і потиличних ділянках. Їм притаманна
постійність або неокреслена епізодичність, іноді
з невиразними запамороченням, нудотою, вкрай рідко —
блювотою з наступним полегшенням. У деяких випадках
головний біль має виразний нападоподібний, мігреноз
ний характер. Зазвичай цей біль провокується інтелек
туальними і/або фізичними напруженнями, зміною
погоди, зміною настрою та психотравмами. Серед інших
алгічних синдромів у дітей може спостерігатися біль
у ногах, рідко — в хребті та руках і має зазвичай характер
міалгій, рідше — артралгій, які виступають часто як про
лонговані, достатньо виражені з порушенням рухових
функцій [1,8,25,35].
Функціональний біль у животі має часто дифузний
характер або локалізується навколо пупка, який турбує
протягом дня і зникає вночі та в період канікул [37].
Інші соматоформні розлади
Немаячні іпохондричні розлади (ІР) належать до пси
хопатологічних станів, які нерідко спостерігаються
в дитячому віці. В МКБ10 ІР, як самостійний розлад,
виділено в рубрику F45.2, яка віднесена до більш широкої
рубрики F45 «Соматоформні розлади» [6,8,34].
На відміну від інших СР, при яких хворі фіксовані на
самих соматичних симптомах з бажанням позбутися їх, при
ІР мета звернення хворого до лікаря полягає у бажанні під
твердити чи спростувати підозри про важке захворювання.
У фокусі уваги пацієнта з ІР знаходиться вірогідна хвороба
і її можливі інвалідизуючі наслідки, однак ступінь впевне
ності хворого в наявності соматичної патології досягає
рівня маячні, з неможливістю його переконати у зворотно
му. У хворих часто є соматичні скарги або вони постійно
роблять спроби знайти у себе їх можливі об'єктивні ознаки.
Вони постійно прислуховуються до своїх внутрішніх від
чуттів, пов'язаних з нормальним функціонуванням вну
трішніх органів, і можуть приймати їх за патологічні. Іпо
хондричні розлади часто корелюють з депресією, тривож
ними і особистісними розладами [6,10,14,35].
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Psychosomatic frustration at children. The problem urgency in modern pediatrics
Pypa L.V., Lisitsa J.N., Svistilnik R.V.
Vinnitsa national medical university of M.I.Pirogova, Vinnitsa, Ukraine
It is spent the stateoftheart review of the world literature in which the urgency, a modern view on патогенез, clinical displays, diagnostic criteria
соматоформных frustration at children and social value of these diseases is shown. Key recommendations about their treatment and preventive mainte
nance are considered agree last recommendations which are considered from positions доказовой medicine.
Keywords: psychosomatic frustration, a neurosis, vegetative dysfunction, children.
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а сьогодні в Україні простежуються негативні
Н
тенденції у стані здоров'я матерів та дітей з одно
часним скороченням чисельності дитячого населення,
неефективність медичної галузі щодо збереження та
поліпшення стану здоров'я дітей, що підтверджує необхід
ність реформування сфери охорони здоров'я, зокрема
педіатричної служби, оптимізації надання медичної допо
моги дітям на всіх рівнях.
Системне дослідження основних показників здоров'я
дитячого населення в Тернопільській області показало
погіршання стану здоров'я дітей за низкою показників.
Поширеність захворювань за період з 1997 по 2013 рік зро
сла на 58,7%, зокрема частота новоутворень збільшилась
на 72%, хвороб системи кровообігу — у понад двічі, хвороб
органів дихання — на 93%. Рівні захворюваності й пошире

ності хвороб та дитячої інвалідності свідчать про важливі
та, водночас, не до кінця вирішені питання ефективності й
якості лікувальнодіагностичних заходів на всіх рівнях
надання медичної допомоги дітям у Тернопільському
регіоні. Це зумовило необхідність наукового обґрун
тування пропозицій щодо оптимізації організаційно
структурної моделі обласної дитячої лікарні як центру
високоспеціалізованої медичної допомоги дітям в регіоні,
що і визначило мету дослідження.
З метою підвищення доступності та якості надання
медичної допомоги, концентрації ресурсного забезпечення
та його ефективного використання на рівні обласної дитя
чої лікарні запропоновано організацію спеціалізованих
центрів — об'єднання вузькоспеціалізованих відділень за
профілем органної патології. Структура спеціалізованого

Рис. 1. Функціональна модель спеціалізованого центру

Рис. 2. Функціонування спеціалізованих центрів на базі
Тернопільської обласної дитячої клінічної лікарні
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центру порівняно із структурою відділення більше відпо
відає завданню підвищення ефективності використання
ліжкового фонду, покращення лікувальнодіагностичного
процесу, прийняття раціональних управлінських рішень
(рис. 1). Таке об'єднання відділень та служб у спеціалізова
ні відділення за профілем сприяє підвищенню координую
чої та контролюючої роботи управління, ще більшій
мобільності та оперативності у прийнятті рішень.
У контексті реформування педіатричної служби обла
сті доцільно створювати педіатричні центри як соматич
ного, так і хірургічного профілю, з блоком інтенсивної
терапії, виїзною педіатричною бригадою та експреслабо
раторією.
На сьогодні на базі Тернопільської обласної дитячої
клінічної лікарні організовано та успішно функціонують
такі центри: неонатальний, медичної реабілітації, дитячої
хірургії (рис. 2).
Структурними підрозділами неонатального центру
є педіатричне відділення для новонароджених дітей,
педіатричне відділення для недоношених дітей, відділен
ня інтенсивної терапії для новонароджених з виїзною нео
натологічною бригадою та експреслабораторією.
Центр реабілітації включає діагностичний підрозділ
(електронейроміографія, електроенцефалографія, реє
страція викликаних зорових та слухових потенціалів, ней
росонографія, допплерографія судин головного мозку),
лікувальний підрозділ (забезпечується фахівцями —
лікарневролог, педіатр, лікувальної фізкультури), підроз
діл логопедичної корекції та основний реабілітаційний
підрозділ, який включає гідрокінезіотерапію, масаж,
ЛФК, фізіотерапію, сенсорну інтеграцію.
У структуру центру дитячої хірургії увійшли
підрозділи абдомінальної, торакальної хірургії, хірургії
новонароджених, урології, онкології, нейрохірургії, ком
бустіології, підліткової гінекології та центр інтенсивної
терапії з дитячою анестезіологією та виїзною бригадою,
експреслабораторією.
Аналіз роботи реорганізованих педіатричних відді
лень у спеціалізовані центри багатопрофільної обласної
лікарні підтверджує їх ефективність, доцільність
та соціальноекономічні переваги. Зокрема відзначається
збільшення хірургічної активності на третинному рівні
надання медичної допомоги та зменшення загальної
кількості оперативних втручань у регіоні, що пов'язано
із важкістю патології, складністю хірургічних операцій,
зростанням професійної та удосконаленням хірургічної
майстерності спеціалістів з відповідним анестезіологіч

40
30

38

36
27
24

24

20

27

29

26
21

17

20

16

6

10

2

1

0
2008

2009

2010

8

2011

2

5

2012

2013

Кількість оперованих новонароджених
Кількість хірургічної корекції хірургічних вад
Померлі
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Рис. 4. Показники роботи неонатального центру

ним забезпеченням. У центрі дитячої хірургії створено
сучасне операційне відділення європейського зразка
з операційною для новонароджених, де проводиться
хірургічна корекція природжених вад розвитку (верхніх
дихальних шляхів, шлунковокишкового тракту, черевної
стінки, нервової трубки), впроваджуються сучасні мето
дики лікування та виходжування новонароджених
з хірургічною патологією різного терміну гестації. Вод
ночас протягом функціонування центру знизились
показники післяопераційної летальності, покращилась
виживаність цієї категорії пацієнтів, що свідчить про
надання висококваліфікованої медичної допомоги дітям
та підтверджує ефективність запропонованого проекту
реформування педіатричних відділень та створення спе
ціалізованих центрів (рис. 3).
Аналіз роботи неонатологічного центру засвідчує
зниження показників неонатальної (2010 р. — 5,4; 2013 р. —
4,7 на 1000 народжених) та ранньої неонатальної (2010 р. —
4,1; 2013 р. — 3,3 на 1000 народжених) смертності у регіо
ні, що зумовлено як відповідними організаційними зміна
ми в наданні медичної допомоги новонародженим, так
і покращанням матеріальнотехнічного обладнання нео
натологічного центру, забезпечення ефективної роботи
виїзних консультативних неонатологічних бригад.
Функціонування центру реабілітації дітей з ура
женням нервової системи забезпечує відновлення
практичних, фізичних навиків у цієї категорії пацієнтів

Показник
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Рис. 5. Динаміка дитячої інвалідності у Тернопільській області
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за допомогою комплексу реабілітаційних заходів —
масаж, рефлексотерапія, водолікування, індивідуальні
заняття з лікувальної фізкультури, використання тре
нажерів — та успішного впровадження програми
«Тандем» — співпраця лікаря, батьків та соціальних
педагогів. Пріоритет надається роботі з дітьми першого
року життя, що значно покращує показники функціо
нального стану центральної та периферичної нервової
системи і, відповідно, виходжування, соціальну адапта
цію, відновлення порушених функцій. Основними прин
ципами відновного лікування у центрі є ранній початок,
індивідуальність, комплексність та наступність, що
дозволяє досягти позитивних зрушень, зокрема зменши
ти прошарок соціально дезадаптованих та дітей з обме

женими можливостями здоров'я, у яких інвалідність
пов'язана з патологією нервової системи. Зважаючи на
активне функціонування центру реабілітації, останніми
роками показник захворюваності на дитячий церебраль
ний параліч стабільно знижується, що сприятиме
можливості зниження показника первинної інвалідності
у дітей (рис. 5).
Таким чином, результати роботи спеціалізова
них центрів підтверджують доцільність їх створення
та функціонування, підвищення ефективності та якості
надання високоспеціалізованої медичної допомоги ді
тям завдяки впровадженню сучасних досягнень медичної
науки і техніки, концентрації ресурсного забезпечення та
відповідним соціальноекономічними перевагами.

УДК 615.84:004.9

В.І. Козявкін, О.О. Качмар

Застосування крокових комп'ютерних ігор для
тренування рухових функцій
Міжнародна клініка відновного лікування, Трускавець
SOVREMENNAYA PEDIATRIYA. 2015.2(66):131%132

Для тренування рівноваги та крокових рухів розроблено реабілітаційні ігри, які керуються через танцювальний кили#
мок. Для управління грою необхідно наступати ногою на відповідний сектор килимка, приєднаного до комп'ютера. Для
кожного пацієнта індивідуально налаштовуються параметри складності ігор.
Попередня оцінка реабілітаційних ігор була проведена на п'яти пацієнтах з дитячими церебральними паралічами, які
щоденно тренувались вдома протягом двох тижнів. Стан пацієнтів оцінювався до та після курсу за допомогою таких
тестів: дитяча шкала рівноваги; тест «Встань та йди»; степ#тест «4#квадрати»; стабілометрія. Попередні резуль#
тати вказують на вдосконалення рівноваги у хворих з церебральним паралічем після курсу реабілітаційних ігор.
Ключові слова: віртуальна реабілітація, церебральний параліч, крокові ігри, тренування рівноваги.
обре відомо, що відновлення рухових функцій
Д
залежить від пластичності нервової системи, яку
стимулює багаторазове повторення необхідних рухів, інтен
сивність тренувань та позитивна мотивація до тренувань.
Зацікавити дитину в процесі реабілітації, мотивувати
її до активного включення у процес фізичної реабілітації
допомагають спеціально розроблені реабілітаційні
комп'ютерні ігри. Виконуючи ту чи іншу вправу, пацієнт
одночасно грає в комп'ютерну гру, яка мотивує його до
тренування рухів, сприяє розвитку швидкості реакції,
координації і рівноваги.
Реабілітаційні ігри можуть застосовуватися як в умо
вах лікувального закладу, так і вдома. Вони не потребують
дорого обладнання, а комп'ютер з доступом до Інтернету є
у більшості сімей.
Важливо, що всі реабілітаційні ігри мають можливість
індивідуального налаштування параметрів складності для
кожного пацієнта відповідно до рівня його моторного
розвитку. Адже ігрове тренування може бути ефективним
лише при адекватній складності завдань.
Для тренування рівноваги та крокових рухів розро
блено реабілітаційні ігри, які керуються через танцю
вальний мат. Танцювальний мат (Dance Mat) — це ігро
вий контролер у вигляді килимка, розділеного на 9 секто
рів зі сенсором дотику у кожному з них. Для керування
грою необхідно наступати ногою на відповідний сектор.
Килимок можна вільно придбати в Інтернетмагазинах
комп'ютерних ігор.
ISSN 19925913 Современная педиатрия 2(66)/2015

Під час гри необхідно слідувати за зображенням на
екрані та наступати на відповідні квадрати на килимку.
Танцювальний килимок широко використовується для
танцювальних ігор, проте наявні у продажу ігри занадто
складні для пацієнтів з руховими порушеннями. Саме
тому було розроблено ряд спеціальних реабілітаційних
степігор для осіб з обмеженими можливостями.
Метою даного дослідження було оцінити вплив
домашніх занять спеціальними комп'ютерними іграми
із використанням танцювального килимка. Попереднє
оцінювання розроблених степігор для тренування рівно
ваги проводили на п'яти пацієнтах віком 9–13 років
з дитячими церебральними паралічами. Більшість
пацієнтів були віком 9–10 років, переважно зі спастич
ним тетрапарезом та за моторним розвитком відповідали
ІІ рівню за GMFCS.
Усі пацієнти дали попередню згоду на участь у дослі
дженні. Реабілітаційні заняття проводились вдома,
усі учасники грали у спеціальні комп'ютерні ігри на тан
цювальному килимку впродовж двох тижнів щоденно
15–20 хвилин. Реабілітаційні заняття передбачали попе
редній детальний інструктаж батьків щодо правильності
вихідних положень, відповідності рухових дій та техніки
безпеки під час проведення занять. Надавалась повна
технічна підтримка із відповідним обладнанням (танцю
вальний килимок).
Дослідження включало двохетапне обстеження:
до застосування спеціальних комп'ютерних ігор вдома
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та через два тижні після домашніх реабілітаційних занять.
Оцінка результатів застосування реабілітаційних ігор про
водилася на основі аналізу даних стабілометрії пацієнта,
дитячої шкали рівноваги (Pediatric Balance Scale); тесту для
визначення функції ходьби «Встань та йди» («Up and go»);
стептесту «4квадрати» («Four Square step test»).
Після двох тижнів щоденних тренувань вдома спо
стерігалось значне покращання рівноваги у чотирьох
із п'яти пацієнтів. Результати оцінювання за дитячою
шкалою рівноваги покращились в середньому на 1,6 бала;
час виконання тесту «Встань та йди» знизився

в середньому на 2,2 секунди. Показники стептесту
«4квадрати» також знизились у середньому на 1,8 секун
ди. За даними стабілометрії, площа стабілограми знизи
лася в середньому на 4 одиниці під час курсу занять реа
білітаційними іграми вдома.

Висновки
Розроблені степігри є корисним ігровим реабілітаційним
компонентом для осіб з руховими порушеннями. Попередні
результати вказують на покращання рівноваги у хворих з
церебральними паралічами після курсу реабілітаційних ігор.

Применение шаговых компьютерных игр для тренировки двигательных функцій
В.И. Козявкин, О.А. Качмар
Для тренировки равновесия и шаговых движений разработаны реабилитационные игры, которые управляются при помощи танцевального коврика.
Для управления игрой необходимо наступать ногой на соответствующий сектор коврика, подключённого к компьютеру. Для каждого пациента
индивидуально настраиваются параметры сложности игр.
Оценка эффективности предложенных игр осуществлялась на пяти пациентах с детскими церебральными параличами, которые на протяжении двух
недель занимались дома. Состояние пациентов оценивалась до и после курса с помощью таких тестов: детская шкала равновесия; тест «Встань и
иди»; стептест «4квадрата»; стабилометрия. Первые полученные результаты указывают на усовершенствование равновесия у пациентов с
церебральными параличами после курса реабилитационных игр.
Ключевые слова: виртуальная реабилитация, церебральный паралич, шаговые игры, тренировка равновесия.

Stepping Computer Games for Motor Training
V.I. Kozyavkin, O.O. Kachmar
Special rehabilitation games controlled using Dance Mat were developed for training stepping movements and balance. Games are played by stepping on the
relevant sector of the mat, connected to computer. Game parameters were adjusted individually for every patient.
Preliminary assessment of these games was performed on five patients with cerebral palsy who followed daily home training sessions for a period of two
weeks. The patients were assessed before and after the training course with following tests: Timed Up and Go test, Pediatric Balance Scale, Four Square Step
test, and Stabilometry. Preliminary results indicate balance improvement in patients with cerebral palsy after home training course.
Key words: virtual rehabilitation, cerebral palsy, stepping games, balance training.

Ю.А. Крамар

Предиктори маніфестації та первинна
профілактика шизофренії у підлітків
Український НДІ соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України, м. Київ
Територіальне медичне об'єднання «Психіатрія» у м. Києві, Україна
SOVREMENNAYA PEDIATRIYA. 2015.2(66):132%134

Мета: вивчити вплив середовищних факторів на розлади спектра шизофренії (F20#F29).
Пацієнти і методи. У дослідження було включено 93 особи віком 14–24 років (48 хлопців та 45 дівчат) з розладами
спектра шизофренії. Вивчалися фактори зовнішнього середовища, які мали місце у дитячому віці. Вивчення хворих на
шизофренію включало: оцінку наявної психопатологічної симптоматики за допомогою шкали PANSS, оцінку соціального
функціонування за допомогою шкали GAF, оцінку впливу середовищних факторів з використанням Формалізованої
карти, розробленої у відділі медико#соціальних проблем терапії психічних розладів Українського НДІ соціальної і судової
психіатрії та наркології.
Результати. За результатами дослідження, найбільш впливовими щодо ризику розвитку шизофренії виявлено
наступні: перинатальні інфекції та фактори в період зачаття та перинатальний період (37,6%), психологічна трав#
ма (33,3%), вживання психоактивних речовин (29,0%). У понад 50% випадків захворювання з маніфестацією у підліт#
ковому віці відмічалося поєднання двох і більше факторів.
Висновки. Розвитку шизофренії сприяють середовищні фактори, які впливають на матір протягом вагітності та без#
посередньо на дитину протягом її життя. Важлива первинна профілактика шляхом попередження впливу факторів
зовнішнього середовища, особливо в осіб групи ризику.
Ключові слова: шизофренія, середовищні фактори, психотравма, канабіноїди.

Вступ
На шизофренію хворіє близько 1% населення. За дани
ми Всесвітньої організації охорони здоров'я, на початку
ХХІ ст. у світі нараховувалося понад 45 млн хворих на
шизофренію. Найчастіше хвороба уражає людей молодого
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віку. Рання маніфестація у підлітковому віці зумовлює
більш несприятливий перебіг та зростання рівня інваліди
зації. Виявити причину захворювання неможливо, однак
яскраво простежуються фактори зовнішнього середови
ща, які грають роль тригерних механізмів у патогенезі зах
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ворювання. Природно виникає питання: чи можливо уни
кнути маніфестації захворювання, навіть у генетично
переддиспонуючих випадках, шляхом усунення дії нес
приятливих факторів?
Мета дослідження: вивчити вплив середовищних фак
торів на розлади спектра шизофренії (F20–F29), зокрема
перенесеної матір'ю під час вагітності інфекцій, психоло
гічної травми дитини та вживання психоактивних речовин.

Результати дослідження та їх обговорення

та короткий інтервал між вагітностями (менше двох
років). Значущим є вплив перенесеної внутрішньоутроб
ної інфекції, переважно протягом другого триместру вагіт
ності (саме в цей період відбувається закладка структур нер
вової системи, що відповідають розвитку психічних розла
дів). Цікаво, що не відмічалося різниці між впливом лікованої
і нелікованої вірусної та бактеріальної інфекції (табл.).
Хворі на шизофренію частіше мають епізоди перенесе
ної психотравмуючої ситуації у дитячому віці порівняно
зі здоровими. Так, перенесення психотравмуючої ситуації
в ранньому дитячому віці відмічалося у 33,3% випадків —
емоційна депривація, кризові взаємовідносини в сім'ї,
порушення
формування
батьківськоматеринської
прив'язаності, жорстоке поводження з дітьми, наявність
соціальної депривації та психічної травми в ранньому віці.
І чим раніше перенесена психічна травма, тим раніше буде
маніфестація захворювання і, відповідно, важчим перебіг.
Серед кризових взаємовідносин у сім'ї найвпливовішим
фактором є насильство над дитиною. Факторами,
які впливають на важкість симптоматики шизофренії
(галюцинаторна, негативна симптоматика та соціальна
дезадаптація), є антисоціальні члени сім'ї та неповна сім'я.
Вживали психоактивні речовини у дитячому та підліт
ковому віці, зокрема канабіноїди, 29,0% хворих з розлада
ми спектра шизофренії. Водночас не було відмічено взає
мозв'язку між вживанням алкоголю та маніфестацією
шизофренії. Таким чином, вживання канабіноїдів корелює
з ранньої маніфестацією, ускладнюючи симптоматику,
клінічний перебіг, та сприяє соціальній дезадаптації.
Дослідження показало, що у понад 50% випадків зах
ворювання з маніфестацією у підлітковому віці відмічало
ся поєднання двох і більше факторів. Особливо несприят
ливим фактором є поєднання психічної травми в ранньо
му дитячому віці із вживанням психоактивних речовин у
підлітковому віці.

За результатами вивчення анамнезу встановлено,
що перинатальні інфекції та фактори в період зачаття
та перинатальний період відмічалися у 37,6% рандо
мізованих випадків шизофренії. Серед них: ознаки
гіпоксичноішемічного ураження головного мозку, пере
несені інфекційні та бактеріальні захворювання матір'ю
під час вагітності (грип, краснуха, токсоплазмоз, герпес
людини, генітальні та респіраторні інфекції), особливо
у першому триместрі; дифіцит вітаміну D3 та фолієвої
кислоти під час вагітності матері; вживання матір'ю
противірусних, протиепілептичних препаратів та анти
депресантів; вживання алкоголю та наркотичних речовин
матір'ю під час вагітності, а батьком — у рік запліднення;
пізній вік обох батьків при зачатті (понад 40 років)

Розвитку шизофренії сприяють середовищні факто
ри, які впливають на матір протягом вагітності, про
вокуючи ранню маніфестацію, більш несприятливий
перебіг, часті рецидиви, беземісійний перебіг та соціаль
ну дезадаптацію пацієнтів у суспільстві. За умови
виключення дії даних факторів можливо вплинути на
перебіг захворювання.
Важливою задачею для лікарів медичної практики,
педіатрів є своєчасне виявлення осіб груп ризику щодо
розвитку важких психічних розладів. Особливої уваги
потребують діти та підлітки, які знаходяться під впливом
факторів зовнішнього середовища, мають обтяжений

Матеріал і методи дослідження
Об'єктом дослідження були 93 особи віком 14–24 років
(48 хлопців та 45 дівчат) з розладами спектра шизофренії.
Вивчалися фактори зовнішнього середовища, які мали
місце у дитячому віці. Пацієнти були розподілені на три
групи: першу групу склали 35 пацієнтів з випадками перене
сеної матір'ю під час вагітності вірусної інфекції; другу — 31
пацієнт з перенесеними психологічними травмами у ран
ньому дитячому віці; третю — 27 пацієнтів, які вживали пси
хоактивні речовини до маніфестації шизофренії. Групу
порівняння становили 48 пацієнтів без вищевказаних фак
торів. Критерієм включення у вибірку при первинній рандо
мізації була відповідність діагностичним критеріям шизо
френічних розладів F2029 за МКХ10.
Вивчення хворих на шизофренію в ході відкритого
контрольованого дослідження включало: оцінку наявної
психопатологічної симптоматики за допомогою шкали
PANSS (The Positive and Negative Syndrome Scale), оцінку
соціального функціонування за допомогою шкали GAF
(Global Assessment of Function), оцінку впливу середо
вищних факторів з використанням Формалізованої карти,
розробленої у відділі медикосоціальних проблем терапії
психічних розладів Українського НДІ соціальної і судової
психіатрії та наркології.

Висновки

Таблиця
Провідні фактори ризику розвитку шизофренії
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сімейний анамнез, зокрема психозами, аутизмом, залеж
ністю від психоактивних речовин. Первинна профілак
тика шляхом попередження впливу факторів зовнішньо
го середовища в осіб групи ризику можлива і може бути
ефективною. Вона дозволить знизити захворюваність на
шизофренію, кількість випадків ранньої маніфестації та
рівень інвалідизації.

З іншого боку, якщо маніфестація шизофренії значною
мірою залежить від того, чи впливатимуть несприятливі
фактори на генетично схильних осіб, то вплив факторів
захисту зміг би значно скоротити ризик розвитку шизо
френії у даних осіб. Наразі невідомо, що саме може стати
фактором захисту. Це становитиме перспективи подаль
ших досліджень.
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Предикторы манифестации и первичная профилактика шизофрении у подростков
Ю.А. Крамар
Украинский НИИ социальной и судовой психиатрии и наркологии МЗ Украины, г. Киев
Территориальное медицинское объединение «Психиатрия» в г. Киеве
Цель: изучить влияние факторов внешней среды на расстройства спектра шизофрении (F20–F29).
Пациенты и методы. В исследование были включены 93 лица в возрасте 14–24 лет (48 юношей и 45 девушек) с расстройствами спектра шизофре
нии. Изучались факторы внешней среды, имевшие место в детском возрасте. Изучение больных с шизофренией включало: оценку психопатологи
ческой симптоматики при помощи шкалы PANSS, оценку социального функционирования при помощи шкалы GAF, оценку влияния факторов вне
шней среды с использованием Формализованной карты, разработанной в отделе медикосоциальных проблем терапии психических расстройств
Украинского НИИ социальной и судовой психиатрии и наркологии.
Результаты. По результатам исследования, наиболее влиятельными относительно риска развития шизофрении определены следующие: перина
тальные инфекции и факторы в период зачатия и перинатальный период (37,6%), психологическая травма (33,3%), употребление психоактивных
веществ (29,0%). В более 50% случаев заболевания с манифестацией в подростковом возрасте отмечалась комбинация двух и более факторов.
Выводы. Развитию шизофрении способствуют факторы внешней среды, влияющие на мать в течение беременности и непосредственно на ребенка
в течение его жизни. Важна первичная профилактика путем предупреждения влияния факторов внешней среды, особенно у лиц группы риска.
Ключевые слова: шизофрения, факторы внешней среды, психотравма, канабиноиды.
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Результаты. По результатам исследования, наиболее влиятельными относительно риска развития шизофрении определены следующие: перина
тальные инфекции и факторы в период зачатия и перинатальный период (37,6%), психологическая травма (33,3%), употребление психоактивных
веществ (29,0%). В более 50% случаев заболевания с манифестацией в подростковом возрасте отмечалась комбинация двух и более факторов.
Выводы. Развитию шизофрении способствуют факторы внешней среды, влияющие на мать в течение беременности и непосредственно на ребенка
в течение его жизни. Важна первичная профилактика путем предупреждения влияния факторов внешней среды, особенно у лиц группы риска.
Ключевые слова: шизофрения, факторы внешней среды, психотравма, канабиноиды.
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