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АНОТАЦІЯ 

Лабінський П.А. Харчовий статус та мікронутрієнтний баланс у дітей з 

функціональними розладами біліарного тракту. – Кваліфікаційна наукова праця 

на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за 

спеціальністю 14.01.10 «Педіатрія». - Львівський національний медичний 

університет імені Данила Галицького, Львів, 2018. 

 

У роботі представлено сучасні погляди на проблематику функціональних 

розладів біліарного тракту у дитячому віці. Висвітлено та проаналізовано підходи 

до тактики лікування дітей з функціональними розладами біліарного тракту. В 

результаті дослідження вивчено харчовий статус дітей з ФРБТ на основі аналізу 

харчових щоденників. Висвітлено дефіцити в раціоні та способи їх корекції. 

Згідно аналізу харчових щоденників дітей з ФРБТ за гіперкінетичним типом 

можна простежити ряд дефіцитів у харчовому раціоні. Виражено недостатнім 

було середньодобове споживання білків. Відмічено достовірно нижчий рівень 

споживання вітаміну В6, вітаміну А, вітаміну Е, вітаміну D, а також мінералів 

кальцію, магнію, заліза, міді, цинку, йоду. Згідно аналізу харчових щоденників 

дітей з ФРБТ за гіпокінетичним типом теж показано ряд дефіцитів у харчовому 

раціоні. Достовірно нижчий рівень надходження вітамінів A, E, D, мінералів міді, 

цинку та йоду, рівень жирів перевищив нормативні значення.  

Проведено уточнення клінічних особливостей дітей з ФРБТ з аналізом 

частоти скарг в динаміці дослідження. За результатами оцінки скарг дітей з ФРБТ 

можна проаналізувати ефективність терапевтичних заходів. У першій групі дітей 

з ФРБТ за гіперкінетичним типом бачимо достовірно кращі результати - 

зникнення больового симптому у 35±10,7% (р<0,01), тоді як у другій групі у 

22,2±9,8% (р<0,05). У першій групі достовірно знизилась частота скарг на біль, у 

другій групі відмінність в частоті не достовірна. Після лікування у першій групі 

достовірно знизилася частота поганого апетиту з 70±10,2% на 35±10,7% (р<0,05) 

та незначно знизилась у другій групі з 61,1±11,5% на 55,6±11,7% (р>0,05), що 
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говорить про кращий вплив на апетит лікувального комплексу у першій групі. 

Також простежуємо зниження частоти нестійких випорожнень у першій групі з 

55±11,1% до 15±8% (р<0,01) та без змін у другій групі з 27,8±10,6% до 

27,8±10,6% (р>0,05), де в окремих випадках змінилась лише частота скарг. Скарги 

на слабкість у першій групі дітей з ФРБТ за гіперкінетичним типом 

спостерігались у 60±11%, після лікування у 25±9,7% (р<0,05). У другій групі 

38,9±11,5% та 33,3±11,1% відповідно (р>0,05). Біль голови турбувала на початку 

дослідження 60±11% дітей з ФРБТ за гіперкінетичним типом першої групи та 

достовірно знизилась до 25±9,7% після пройденого реабілітаційного курсу 

(р<0,05). У другій групі цей показник становив відповідно 61,1±11,5% та 

44,4±11,7% (р>0,05). У дітей з ФРБТ за гіпокінетичним типом достовірне 

зникнення болю у 32,4±7,7% у першій групі (р<0,01) та лише у 17,1±6,4% у другій 

(Р<0,05). Частота скарг через день зникла у першій групі (р<0,01) та лише 

знизилась у другій групі (р>0,05). У дітей з ФРБТ за гіпокінетичним типом 

відсоток дітей, що скаржились на нудоту також знизився: у першій групі 

достовірно знизився з 54,1±8,2% на 21,6±6,8% (р<0,01), у другій групі незначно: з 

40±8,3% на 34,3±8% (р>0,05). Після лікування у першій групі достовірно 

знизилася частота поганого апетиту з 75,7±7,1% на 51,4±8,2% (р<0,05) та 

недостовірно знизилась у другій групі з 62,9±8,2% на 54,3±8,4% (р>0,05), що 

також говорить про кращий вплив на апетит лікувального комплексу з 

включенням в раціон квіткового пилку у дітей з ФРБТ за гіпокінетичним типом. 

Закрепи достовірно знизились з 59,5±8,1% до 35,1±7,8% у першій групі (р<0,05) 

та недостовірна зміна з 45,7±8,4% до 37,1±8,2% у другій групі (р>0,05). Скарги на 

слабкість у першій групі дітей з ФРБТ за гіпокінетичним типом спостерігались у 

54,1±8,2%, після лікування у 37,8±8% (р<0,05). У другій групі 48,6±8,4% та 

42,9±8,4% відповідно (р>0,05). Це продемонструвало ефективність терапевтичної 

схеми, та достовірно більше виражену ефективність комплексу з включенням в 

харчовий раціон квіткового (бджолиного) пилку у першій групі дітей з ФРБТ.  

Визначено динаміку скоротливої функції жовчного міхура. Після 

проведеного терапевтичного курсу у дітей з ФРБТ за гіпокінетичним типом 
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скорочення ЖМ у першій групі зросло на 18,8±2,06%, тоді як в іншій групі на 

8,5±1,88% з достовірною відмінністю між групами (р<0,01). Статистично 

достовірно знизився об’єм ЖМ натще у дітей з порушенням моторики 

жовчовиділення за гіпокінетичним типом в обох групах, що може свідчити про 

перебування ЖМ у перерозтягнутому стані за умови тривалішої гіпотонії. 

Порівнюючи різницю зміни об’єму ЖМ натще в обох групах дітей з порушенням 

моторики жовчовиділення за гіпокінетичним типом простежуємо достовірну 

відмінність: 2,2±0,33 мл. у дітей першої групи та 0,3±0,28 мл. у дітей другої групи 

(р<0,01). У дітей з гіперкінетичним типом ФРБТ скорочення ЖМ наблизилось до 

норми на 12,4±1,35% у першій групі, тоді як в другій групі на 7,7±1,14% з 

достовірною відмінністю між групами (р<0,05). Аналізуючи зміну об’єму ЖМ 

натще у дітей з порушенням моторики жовчовиділення за гіперкінетичним типом 

було його достовірне збільшення після лікування дітей першої групи на 

2,7±0,48 мл. (р<0,01) та лише тенденція до збільшення у другій групі (р>0,05). 

Проведена оцінка змін в мікронутрієнтному статусі при біохімічному аналізі 

крові на вміст мікро- та макроелементів. Дослідження показало достовірне 

зростання та наближення до норми цинку, міді та магнію після лікування в 

першій групі. В дітей з гіперфункцією ЖВШ мідь зросла з 0,39±0,05 мг/л до 

0,53±0,03 мг/л (р<0,05), цинк з 2,03±0,22 мг/л до 3,24±0,19 мг/л (р<0,01), магній з 

0,25±0,02 мг/л до 0,33±0,02 мг/л (р<0,01). У дітей з гіпофункцією ЖВШ мідь 

зросла з 0,33±0,03 мг/л до 0,58±0,05 мг/л (р<0,01), цинк з  2,32±0,18 мг/л до 

3,71±0,27 мг/л  (р<0,01), магній з 0,28±0,02 мг/л до 0,35±0,03 мг/л (р<0,05). У 

другій групі менш виражені зміни, де при гіпокінетичному типі розладів 

достовірна зміна зареєстрована лише для міді з 0,35±0,03 мг/л до 0,48±0,03 мг/л 

(р<0,01), а при гіперкінетичному типі для цинку з 1,85±0,14 мг/л до 2,5±0,13 мг/л 

(р<0,01). Змін в кількості кадмію, свинцю, нікелю та марганцю зареєстровано не 

було. 

Визначено вихідний стан вегетативного забезпечення в групах 

спостереження за результатами оцінки варіабельності серцевого ритму та 

проаналізована динаміка після лікування. У дітей з ФРБТ визначені відмінності в 



 5 

напруженості та балансі ВНС. Для дітей з гіперкінетичним типом характерна 

підвищена активність парасимпатичного відділу, про що свідчить достовірна 

відмінність в параметрах ВСР, зокрема: вищий рівень кореня 

середньоквадратичних відхилень RR-інтервалів (RMSSD), що становив 

65,3±4,5мс. (р<0,01), високий відсоток послідовних RR-інтервалів що різняться 

більше 50мс. (pNN50), що становив 35,8±3%, внесок високочастотних впливів 

становив 2041,6±271,6 мс2 (47,5±2,2% від загальної потужності спектру). Для 

дітей з гіпокінетичним типом спостерігалася відносна недостача впливів 

парасимпатичного відділу ВНС, зважаючи на достовірно нижчий внесок 

високочастотних впливів, що становив 799,1±65,2 мс2 (25,1±1,4% від загальної 

потужності спектру), RMSSD становив 38,2±2,3мс., pNN50 склав 17,9±1,8%. 

Висвітлено особливості стану здоров’я дітей у катамнестичному 

спостереженні. Показана достовірна відмінність в частоті больового симптому 

між першою та другою групою при обох типах ФРБТ. Також є достовірна 

відмінність в частоті погіршення апетиту між вказаними групами. Це вказує на 

кращі віддалені результати лікування, нормалізацію харчового стереотипу у 

першій групі дітей, де в реабілітаційний комплекс амбулаторного лікування для 

харчової корекції було включено вживання квіткового (бджолиного) пилку.  

Наукова новизна одержаних результатів. На основі клінічних, 

лабораторних та анкетних досліджень доповнено наукові дані про основні 

аспекти порушення харчового статусу у дітей з ФРБТ. З’ясовані особливості 

харчового дефіциту при аналізі харчового щоденника. Отримано нові дані про 

вміст в крові мікро- та макроелементів Cu, Zn, Mg, Ca, Cd, Pb та про динаміку 

зростання есенціальних елементів (Cu, Zn, Mg) у крові дітей з ФРБТ з гіпо- та 

гіперкінетичним типом після пройденого реабілітаційного курсу. 

Отримано поглиблені дані щодо аналізу вегетативного стану дітей з ФРБТ за 

гіпо- та гіперкінетичним типом. При дослідженні параметрів ВСР з 

ортостатичною пробою встановлено зниження активності парасимпатичного 

відділу вегетативної нервової системи у дітей з гіпокінетичним типом розладів; 

уточнено наукові дані про відмінність в напруженості та співвідношенні відділів 
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ВНС за різних типів дисфункції. Доповнено уявлення про наявність ознак 

вегетативної дисфункції. Поглиблено наукові дані про динаміку сонографічних 

показників моторно-евакуаторної функції жовчного міхура.  

Встановлено ефективність комплексної терапевтичної схеми для лікування 

ФРБТ у дітей. Результатом проведеного реабілітаційного курсу зі застосуванням 

бджолиного пилку для нутріціологічної корекції та підібраних вправ для 

вдосконалення рухового стареотипу є  покращення самопочуття дітей та 

позитивна оцінка при катамнестичному спостереженні. Встановлено  підвищення 

активності парасимпатичного відділу з відновленням балансу вегетативної 

нервової системи при оцінці варіабельності серцевого ритму після лікування. 

Запропоновані доповнення до обґрунтування принципів корекції харчового 

раціону у дітей віком 11-17 років з ФРБТ. 

Практичне значення. Для забезпечення медико-соціального контролю за 

станом здоров’я дітей та превентивних заходів впроваджено в практику анкетно-

скринінговий метод, що дає можливість раннього виявлення функціональних 

розладів травлення та проведення подальшого ефективного лікування. Розроблено 

та впроваджено алгоритм обстеження дітей. 

Визначені особливості харчового раціону та наявні дефіцити нутрітивного 

забезпечення у дітей з ФРБТ, що дозволяє якісніше та результативніше 

призначати лікувальне харчування та корегувати харчовий раціон у дітей з ФРБТ. 

Розроблені практичні рекомендації по харчовій корекції, адаптована схема 

прийому бджолиного пилку, що в терапевтичному комплексі може 

застосовуватися для відновлення моторно-евакуаторної функції в амбулаторних 

умовах. 

Розроблено та запатентовано корисну модель на спосіб лікування 

функціональних розладів жовчовивідних шляхів у дітей із застосуванням 

квіткового пилку.  (Патент № 118862 МПК A61K 35/644 A23L 21/20, A61P 1/00 

Спосіб лікування функціональних розладів жовчовивідних шляхів у дітей із 

застосуванням квіткового пилку / Заявники: Няньковський Сергій Леонідович, 

Лабінський Павло Андрійович; Патентовласник: Львівський національний 
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медичний університет імені Данила Галицького. - №u 2017 03005; заявл. 

30.03.2017; опубл. 28.08.2017, Бюл. №16 2017р.)  

 

Ключові слова: Діти, функціональні розлади біліарного тракту, харчовий 

статус, нутриціологічна корекція, квітковий пилок. 
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ВНС – вегетативна нервова система 

ВСР - варіабельність серцевого ритму  
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ЕР ХПГ - Ендоскопічна ретроградна холангіопанкреатографія 

ЖВС – жовчовивідна система 
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ЦНС – центральна нервова система 

р –рівень значимості (достовірність відмінності між групами) 

n – чисельність групи  

 

 



 12 

ВСТУП 

 

Науковці різних галузей активно досліджують різноманітні причини 

захворювань, в тому числі шкідливі звички та нераціональні стереотипи. Серед 

даних питань одним з провідних визначають харчування, зокрема питання 

харчової поведінки. У наукових роботах вітчизняних фахівців, присвячених 

здоров’ю дітей та підлітків, наголошується на детермінованості їх стану здоров’я 

складним комплексом соціальних, екологічних та медичних чинників [140]. 

Міжнародні та національні медичні організації, професійні асоціації наголошують 

на тому, що дитинство та підлітковий вік є вкрай важливими періодами життя, 

коли формується здоров’я людини. Забезпечення фізіологічних потреб за рахунок 

харчування відіграє ключову роль та повинне здійснюватись шляхом дотримання 

здорової дієти та формуванням здорових харчових звичок. Ці умови є 

необхідними для профілактики функціональних порушень травної системи, 

органічних захворювань і забезпечення належного здоров’я школяра у 

майбутньому житті [157]. Поточна ситуація із захворюваністю дітей на 

неінфекційні захворювання, яка пов’язана з особливостями харчування дітей 

спонукає до пошуку, передусім, ефективних шляхів їх попередження. У 2013 р. в 

Україні у дітей та підлітків поширеність діагностованої залізодефіцитної анемії 

склала 251 тис. випадків. Звертає на себе увагу вікова структура поширеності 

ожиріння: серед дітей від народження до 14 років зареєстровано понад 77 тис. 

таких випадків і у віці 15–17 років – ще понад 37 тис. У школярів старших класів 

істотно зростає поширеність хвороб системи кровообігу, ендокринної системи та 

обміну речовин [5, 98]. Для ефективного контролю за найбільш поширеними 

неінфекційними захворюваннями у дітей необхідний комплексний підхід з метою 

зменшення впливу факторів ризику розвитку хвороб, до яких належать 

неповноцінне або неадекватне харчування та низька фізична активність [6]. 

Частота захворюваності з розладами біліарного тракту у дітей щороку 

зростає і за останнє десятиліття сягнула 110 випадків на 1000 дітей. Серед 

захворювань біліарного тракту у дітей чільне місце займають функціональні 
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розлади біліарного тракту (ФРБТ) (12-28%). Вченими прогнозується збільшення 

захворюваності органів травлення в найближчі роки на 30-50% за рахунок 

збільшення кількості хвороб, в основі яких лежать дискінетичні, стресові, 

метаболічні механізми. При тривалому перебігу ФРБТ призводять до розвитку 

таких захворювань як холецистит, холецистохолангіт, панкреатит, жовчокам’яна 

хвороба а також інших патологічних станів.  

Патогенез розвитку ФРБТ не до кінця вивчений та виділяють різні чинники 

розвитку даного захворювання, проте  переважно провідною ланкою виділяють 

дискоординацію регуляторних процесів нервової й ендокринної систем, що деякі 

автори пов’язують з дезадаптаційними процесами дитячого організму. Іншою 

ланкою є порушення харчового стереотипу та нераціональне харчування.  

На сьогоднішній день актуальності набуло дослідження на мікрорівні, а 

відтак науці стало відомо сотні мікронутрієнтів, деякі з яких вже дослідженні на 

достатньому рівні. Серед них такі мікроелементи як цинк, мідь, магній, кобальт та 

ін. Їхня роль у формі біодоступних органічних речовин доведена у пластичних та 

метаболічних процесах організму. Дисбаланс даних процесів тісно пов'язаний з 

дисбалансом мікроелементів в організмі. Розвиток сучасних технологій 

забезпечив неабияку актуальність дослідження поширених в сьогоденні 

захворювань з точки зору сучасних можливостей. Серед останніх вивчення 

мікронутрітивного складу в харчовому статусі дітей. На сьогодні є досліджені 

норми надходжень в організм мікроелементів з їжею та роль їх балансу. Дане 

питання ускладнюється регіональними та національними типологічними 

особливостями в харчуванні, тому результати мікроелементних дефіцитів не 

можна екстраполювати на всю популяцію. Виходячи з вищенаведеного можна 

стверджувати про необхідність проведення в Україні специфічних територіальних 

досліджень по аліментарних чинниках розвитку біліарних дискінезій. Для дітей 

їжа більшим чином являє пластичний матеріал, тому енергетична збалансованість 

харчового раціону, яка досліджувалась в минулому, являє на сьогоднішній день 

меншу актуальність в порівнянні з мікронутрієнтною складовою.  
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Вагому роль в розвитку даного захворювання відіграє харчовий стереотип. 

На сьогоднішній день спеціалісти харчових технологій відзначають розквіт нових 

технологій у виробництві та реалізації харчових продуктів та значне поширення 

захворювань з аліментарним чинником. Ускладнюється вибір раціонального 

харчування без додаткових інструкцій та знань по харчових продуктах та 

добавках. Порушується баланс нутрієнтів та мікроелементів у харчовому раціоні 

що призводить до латентних дефіцитів. З поширенням харчових новинок 

поширюється частота захворювань з аліментарним компонентом. Аліментарний 

генез щороку набуває більшого значення у патогенезі найпоширеніших 

захворювань і досліджується все ширшим колом спеціалістів. На сьогодні дефіцит 

мікронутрієнтів (мінеральних речовин і вітамінів) у харчуванні населення визнано 

проблемою світового рівня. За визначенням експертів ВООЗ, дефіцит 

мікронутрієнтів стане головною кризою в харчуванні населення Землі у ХХI 

столітті. 

На забезпечення населення харчовими речовинами (у першу чергу, 

мікронутрієнтами, які організм людини не синтезує і має одержувати щоденно з 

їжею) істотно впливають зміни, що відбулися в харчуванні та способі життя 

сучасної людини. У більшості населення відзначається монотонізація раціону, 

втрата його різноманітності, зведення до вузького стандартного набору декількох 

основних груп продуктів і готових блюд, різке зменшення споживання свіжої 

рослинної їжі, яка відіграє провідну роль у забезпеченні раціону вітамінами та 

мінеральними речовинами. Основною причиною маладаптації є недостатня 

забезпеченість організму мікронутрієнтами: вітамінами, макро- і 

мікроелементами. Тим більше, що при сучасному способі життя людини з 

великим психоемоційним навантаженням потреба в мікронутрієнтах 

збільшується.  

У зв’язку з патогенетичними ланками гастроентерологічних розладів 

порушується травлення та засвоєння значної частини нутрієнтів, а поряд з цим 

змінений апетит та ставлення до харчування призводять до порушення балансу 

надходжень в організм. Це потребує включення або обмеження в лікувальний 
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комплекс та в щоденний харчовий раціон таких пацієнтів додаткових харчових 

продуктів відповідно дослідженим та доведеним даним. 

Аналізуючи сучасні підходи до курації дітей з  ФРБТ можна виокремити 

декілька напрямків у лікувальній тактиці: лікувальна дієта, вплив на кінетику 

жовчі прокінетиками та спазмолітиками, медикаментозний вплив на 

жовчоутворення. На сьогоднішній день є недостатньо даних щодо 

нутріціологічної корекції їх харчового раціону, у зв’язку з чим практикуючі лікарі 

не мають чітких рекомендацій по цьому питанню, що створює необхідність 

проведення комплексних досліджень в цьому питанні та обґрунтування 

комплексних схем реабілітації дітей з функціональними розладами біліарного 

тракту. 

Мета: підвищення ефективності лікування дітей з функціональними 

розладами біліарного тракту шляхом удосконалення терапевтичної схеми на 

підставі встановлення харчового статусу та вегетативного забезпечення. 

Завдання: 

1. Визначити діагностичні методи для виявлення ранніх проявів 

функціональних розладів травної системи та для моніторингу стану здоров’я дітей 

Львівської області шляхом анкетного методу. 

2. Виявити регіональні клінічні особливості та проаналізувати 

характеристику основних скарг у дітей з функціональними розладами біліарного 

тракту, провести інструментальну сонографічну діагностику функції жовчного 

міхура (динамічне УЗД з функціональним навантаженням). 

3. Визначити особливості порушення мікронутрієнтного балансу в 

харчовому раціоні дітей з функціональними розладами біліарного тракту у віці 11 

– 17 років (надходження основних нутрієнтів, мінералів та вітамінів). Оцінити 

відхилення в кількості вмісту мінералів та токсичних металів (Mg, Ca, Zn, Cu, та 

Pb, Cd, Ni, Mn) у крові дітей з проявами функціональних розладів біліарного 

тракту. 

4. Проаналізувати відхилення у вегетативному статусі дітей з ФРБТ шляхом 

аналізу варіабельності серцевого ритму з ортостатичною пробою. 
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5. Оптимізувати схему комплексної реабілітації для дітей з функціональними 

розладами біліарного тракту з урахуванням корекції харчового раціону та 

рухового стереотипу, оцінити ефективність застосування на основі 

клініколабораторних та інструментальних даних. 

Об’єкт дослідження: функціональні розлади біліарного тракту у дітей 11-17 

років. 

Предмет дослідження: анамнестичні, клінічні дані, показники 

мікронутрієнтного забезпечення, сонографічні показники моторно-евакуаторної 

функція ЖВШ, вегетативний статус. 

Методи дослідження: клінічні (анамнез, об’єктивне обстеження), 

лабораторні біохімічні (визначення рівня кальцію, магнію, міді, цинку, кадмію та 

свинцю в крові), інструментальні (УЗД ЖВШ з функціональним навантаженням 

для дослідження моторно-евакуаторної функції ЖВШ; дослідження 

варіабельності серцевого ритму), анкетні (скринінгогве анкетування для 

визначення проявів функціональних розладів та відхилень у стані здоров’я, 

харчовий щоденник для аналізу кількісного та якісного харчового забезпечення, 

опитувальник Вейна для виявлення вегетативних порушень), електронно-

обчислювальні та статистичні методи (обробка результатів з використанням 

загальноприйнятих методів параметричної та непараметричної статистики). 

Наукова новизна одержаних результатів. Отримано нові наукові дані про 

основні аспекти порушення харчового статусу у дітей з ФРБТ. Вперше з’ясовані 

особливості дефіциту нутрієнтів під час аналізу харчових щоденників з 

допомогою спеціалізованої комп’ютерної програми, визначено ряд мінералів та 

вітамінів що надходять в недостатній кількості. Отримано нові дані про вміст в 

крові есенціальних мікро- та макроелементів Cu, Zn, Mg, Ca, та токсичних 

елементів Cd, Pb, Ni, Mn у дітей з гіпо- та гіперкінетичними розладами біліарного 

тракту. 

Поглиблено уявлення щодо аналізу вегетативного стану дітей з ФРБТ за гіпо- 

та гіперкінетичним типом. При дослідженні параметрів ВСР у фоновому режимі 

та з ортостатичною пробою встановлено зниження активності парасимпатичного 
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відділу вегетативної нервової системи у дітей з гіпокінетичним типом розладів; 

уточнено наукові дані про відмінність в напруженості та співвідношенні відділів 

ВНС за різних типів кінетичних розладів. Доповнено уявлення про наявність 

ознак вегетативної дисфункції.  

Доповнено наукові дані про динаміку сонографічних показників моторно-

евакуаторної функції жовчного міхура.  

Встановлено ефективність комплексної терапевтичної схеми для лікування 

ФРБТ у дітей. Результатом проведеного реабілітаційного курсу зі застосуванням 

бджолиного пилку для нутріціологічної корекції та підібраних вправ для 

вдосконалення рухового стереотипу є  покращення самопочуття дітей та 

позитивна оцінка при катамнестичному спостереженні. Встановлено зростання 

рівня ессенціальних мікроелементів у крові та підвищення активності 

парасимпатичного відділу з відновленням балансу вегетативної нервової системи 

при оцінці варіабельності серцевого ритму у дітей з ФРБТ після лікування. 

Запропоновані доповнення до обґрунтування принципів корекції харчового 

раціону у дітей віком 11-17 років з ФРБТ. 

Апробація матеріалів дисертації: Матеріали дисертації представлено на IV 

конгресі педіатрів країн СНД «Дитина і суспільство: проблеми здоров’я, розвитку 

та харчування» (Львів, 2012), міжнародній науково-практичній конференції 

«Сучасний вимір медичної науки та практики» (Дніпро, 2017), науковому 

конгресі «Сучасні теоретичні та практичні аспекти розв’язання і впровадження 

стратегії розвитку народної і нетрадиційної медицини у первинну ланку охорони 

здоров’я» (Київ, 2017), конференції «Здобутки кафедри фізіотерапії, курортології, 

та відновлювальної медицини та її роль в становленні і розвитку реабілітаційної 

медицини» (Харків, 2017), конференції “Актуальні питання медичної та фізичної 

реабілітації” (Тернопіль, 2017р.), Всеукраїнській реєстровій науково-практичної 

конференції з міжнародною участю «Актуальні питання діагностики, лікування, 

раціональної фармакотерапії, диспансеризації та реабілітації в практиці сімейного 

лікаря» (Тернопіль, 2017 р.).  
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Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження 

виконані в межах планової науково-дослідної роботи кафедри педіатрії 

Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького 

Тема: «Оптимізація методів прогнозування, профілактики і лікування найбільш 

поширених захворювань і функціональних порушень у дітей» , Державний 

реєстраційний номер № 0113U000209  

Структура та обсяг дисертації. Робота написана на 157 сторінках 

друкованого тексту і складається із вступу, основної частини, яка містить огляд 

літератури, розділ «Матеріали і методи дослідження», 2-х розділів результатів 

власних досліджень, розділ з узагальненням і аналізом результатів досліджень, а 

також висновків, практичних рекомендацій, списку використаних джерел, що 

містить 187 посилань. Робота ілюстрована 42 таблицями.  

Практичне значення отриманих результатів. Впроваджено в практику 

анкетно-скринінговий метод раннього виявлення функціональних розладів 

травлення у школах Бродівського району, Львівської області. Розроблено та 

впроваджено алгоритм обстеження дітей. 

Визначені особливості харчового раціону та наявні дефіцити нутрітивного 

забезпечення у дітей з ФРБТ, що дозволяє якісніше та результативніше 

призначати лікувальне харчування та корегувати харчовий раціон у дітей з ФРБТ.  

Розроблені практичні рекомендації по харчовій корекції для дітей з 

гіпокінетичним та гіперкінетичним типом ФРБТ, адаптована схема прийому 

бджолиного пилку, що в терапевтичному комплексі може застосовуватися для 

відновлення моторно-евакуаторної функції в амбулаторних умовах. Підібраний та 

апробований комплекс спеціальних додаткових вправ для корекції рухового 

навантаження. Також розроблено та запатентовано корисну модель на спосіб 

лікування функціональних розладів жовчовивідних шляхів у дітей із 

застосуванням квіткового пилку.  (Патент № 118862 МПК A61K 35/644 A23L 

21/20, A61P 1/00 Спосіб лікування функціональних розладів жовчовивідних 

шляхів у дітей із застосуванням квіткового пилку / Заявники: Няньковський 

Сергій Леонідович, Лабінський Павло Андрійович; Патентовласник: Львівський 
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національний медичний університет імені Данила Галицького. - №u 2017 03005; 

заявл. 30.03.2017; опубл. 28.08.2017, Бюл. №16 2017р.). 

Результати роботи впроваджені в навчальний процес кафедри Педіатрії №1 

Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького, в 

практику лікувальних установ: Бродівської ЦРЛ, 4-ї міської КП м. Львова, 

Тисменицької міської лікарні.   
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РОЗДІЛ 1 ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ 

1.1 Визначення та класифікація функціональних розладів біліарного тракту у 

дітей  

Окреслюючи визначення поняття функціональних розладів біліарного тракту 

(ФРБТ) необхідно згадати  вітчизняне формулювання даної проблеми - дискінезії 

жовчовивідних шляхів (ДЖВШ). Адже серед лікарів практиків ця патологія 

являється рутинною проблемою в педіатричній практиці. У класичному розумінні 

ДЖВШ — це розлад координованої рухової діяльності жовчного міхура (ЖМ) 

та/або сфінктерів жовчевивідної системи (ЖВС), що проявляється порушенням 

виведення жовчі з печінки й жовчного міхура до дванадцятипалої кишки [7]. При 

цьому підкреслюється відсутність органічного субстрату хвороби, тобто ДЖВШ 

належить до функціональної патології біліарного тракту [57, 158]. На 

сьогоднішній день термін ДЖВШ більше вживається в медичній документації 

практичних лікарів та в деякій літературі. У наукових працях на сьогоднішній 

день часто поняття ДЖВШ замінено на термін біліарні дисфункції, біліарні 

розлади, функціональні розлади жовчевивідних шляхів. Деякі автори пропонують 

діагноз не дисфункції, а синдрому— біліарної диспепсії [23]. У Римських 

критеріях ІІ перегляду чітко не виділяли дисфункцію сфінктера Одді (СфО) за 

біліарним та панкреатичним типом, визначаючи функціональні розлади 

біліарного тракту та підшлункової (E), класифіковані на дисфункцію ЖМ (E1) та 

дисфункцію СфО (E2). Згідно з класифікацією функціональних розладів 

шлунково-кишкового тракту (ФР ШКТ) — Римських критеріїв ІІІ (2006), під 

відповідним розділом виділяють функціональні розлади жовчного міхура та СфО, 

які, у свою чергу, класифікуються Е1 – функціональні розлади ЖМ,  Е2- 

функціональні біліарні розлади СфО, Е3 - функціональні панкреатичні розлади 

СфО [57, 108, 182].  

Римські критерії ІІІ (2006) 

Е. Біліарні розлади 
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Е1. Функціональні розлади жовчного міхура 

Е2. Функціональні розлади сфінктера Одді біліарного типу 

Е3. Функціональні розлади сфінктера Одді панкреатичного типу 

Ця класифікація в більшій мірі узгоджується з класифікацією МКХ-10, де під 

відповідним шифром виокремлюється дискінезія жовчної протоки або жовчного 

міхура та спазм сфінктера Одді. 

МКХ-10 

82.8. Дискінезія жовчного міхура або міхурової протоки 

83.4. Спазм сфінктера Одді 

З появою Римських критеріїв IV перегляду був опублікованяй ряд доповнень 

до поняття раніше відомих функціональних розладів. Представлено визначення: 

функціональні розлади шлунково-кишкового тракту (ФР ШКТ) є розладами 

взаємодії між кишечником і головним мозком [Drossman, 2016]. Ця група 

захворювань, класифікованих за шлунково-кишковими симптомами, пов'язана з 

будь-якою комбінацією наступних функцій: моторика, порушення вісцеральної 

гіперчутливості, змінена слизова оболонка і імунні функції, зміна кишкової 

мікробіоти, і змінена робота центральної нервової системи (ЦНС). Відповідно до 

визначення ФР ШКТ, яке було узгоджене Римськими критеріями III [Drossman, 

2006], «функціональні гастроінтестинальні розлади – це різноманітна комбінація 

гастроінтестинальних симптомів без структурних або біохімічних порушень». 

Також оглядаючи внесені зміни у IV перегляді [Майданник В.Г., 2016] було 

зазначено, що експерти вважають необхідним, по можливості, усунення терміну 

«функціональний» в назві патологічних станів [Drossman, 2016]. Також вказано, 

що дебати щодо зберігання або зміни терміну «функціональний» існували 

протягом багатьох десятиліть. Однак, термін «функціональний» став настільки 

вкоріненим в нозології, що зараз його неможливо легко замінити. Проте термін 

«функціональний» має обмеження, будучи неспецифічним. Відтак, експертами 

окреслене визначення ФР ШКТ: «порушення церебро-інтестинальної взаємодії» 

(«disorders of gut–brain interaction»), тобто порушення взаємодії кишечника і 

головного мозку [Drossman, 2016]. На їх думку, попри складніше вимовляння 
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даного словосполучення, воно більш точно відображає суть патогенезу змін, що 

виникають в організмі. Крім того, експерти усунули слово «функціональний» із 

заголовків порушень, зокрема, розлади жовчного міхура і сфінктера Одді, а не 

функціональні жовчного міхура і сфінктера Одді, як це було у попередньому 

формулюванні в Римських критеріях III, та класифікували на Е1 – біліарний біль: 

Е1а – функціональний розлад ЖМ, Е1б – функціональний біліарний розлад СфО, 

Е2 – функціональний панкреатичний розлад СфО.. В нових рекомендаціях 

проведений перегляд критеріїв розладу сфінктера Одді (РСО) [Drossman, 2016]. 

Дисфункція сфінктера Одді тепер виключає органічну патологію, проте досі 

враховує вади розвитку та ферментативні порушення як основу патології. 

Отже, клінічний діагноз згідно сучасних класифікацій формулюється як 

дисфункція жовчного міхура або дисфункція сфінктера Одді. У той же час 

анатомічно, фізіологічно та патогенетично жовчний міхур та сфінктер Одді 

пов’язані між собою, і на практиці часто складно розрізнити їх дисфункцію 

окремо. Чітка диференціація цих станів можлива тільки при додатковому 

інструментальному дослідженні. Але ті методи дослідження, що необхідні для 

уточнення діагнозу, в умовах нашої країни не завжди доступні та їх 

інформативність обмежена [57]. Розділення порушень моторики ЖМ та 

сфінктерного апарату є не зовсім підходящим для клінічної практики, зокрема 

такі гастроентерологи як Шептулін А.А., Белоусов Ю.В. не згодні з таким 

розділенням, пояснюючи це тим, що пасаж жовчі залежить від їх спільної, 

одночасної кінетичної та тонічної діяльності [8, 50, 139]. 

У клінічній практиці дискінетичні розлади розрізняють за типом тонусу та 

характеру скорочення жовчного міхура (ЖМ) – гіпер- та гіпокінезія, атонія, а 

також за типом порушення тонусу сфінктерного апарату. 

Серед уніфікованих клінічних протоколів медичної допомоги дітям із 

захворюваннями органів травлення (2013р.) вживається термін функціональні 

розлади жовчного міхура та сфінктера Одді і термін «Функціональні розлади 

біліарного тракту» (ФРБТ) – функціональні порушення моторики жовчного 

міхура (ЖМ) та (чи) тонусу сфінктерного апарату внаслідок неузгодженого, 



 23 

несвоєчасного, недостатнього чи надмірного скорочення ЖМ та (чи) 

сфінктерного апарата [102]. 

Зважаючи на різноманіття термінології та варіантів формулювання 

клінічного діагнозу можна в подальшому вживати найбільш адаптований варіант, 

що відображає суть проблеми – це ФРБТ рівноцінно як ФРЖВШ та розглядати 

два основні клінічні варіанти перебігу – гіперкінетичний тип та гіпокінетичний 

тип. 

1.2 Поширеність та причини виникнення дискінезії жовчовивідної системи. 

Хронічні захворювання органів травлення виявляють у 40,6% населення 

земної кулі з тенденцією до неухильного зростання їх розповсюдженості [142]. У 

структурі захворювань травної системи у дітей провідне місце займають ФРБТ, 

що передують, супроводжують або обтяжують органічну патолоґію, в тому числі 

хронічний холецистит і жовчнокам'яну хворобу [8, 128].  

Останні тридцять років характеризуються стрімким зростанням поширення 

гастроентерологічної патології серед дітей [11]. Захворювання біліарної системи у 

дітей відносять до числа найбільш поширених соматичних патологій, відмічається 

стійка тенденція до зростання їх частоти незалежно від віку дитини. На 

сьогоднішній день активно вивчається функціональний стан гепатобіліарної 

системи та жовчевивідних шляхів, зокрема жовчного міхура та сфінктера Одді як 

при їх патології так і в коморбідних станах. Провідне місце належить 

ультразвуковому дослідженню з жовчогінним навантаженням та програмною 

комп’ютерною обробкою [15, 18, 40, 52]. Аналіз літератури останніх років 

свідчить про те, що все більше значення у виникненні і прогресуванні ФРБТ 

мають вегетативна дисфункція, що обґрунтовує аналіз функціонального стану 

вегетативної нервової системи (ВНС) при обстеженні дітей [14, 48, 79, 109, 124]. 

Було показано, що помірне подразнення блукаючого нерва викликає 

координовану активність жовчного міхура й сфінктерів, а сильне подразнення – 

спастичне скорочення із затримкою евакуації жовчі. Подразнення симпатичного 

нерва сприяє розслабленню жовчного міхура [141]. Доведено, що в більшості 
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випадків вперше встановлена у дітей патологія верхніх відділів травного каналу 

набуває рецидивуючого та хронічного процесу, в той час як дискінетичні 

порушення біліарного тракту переважно передують виникненню хронічної 

патології у дітей та в дорослому віці [4, 12, 40, 41, 42, 50, 109, 125, 179]. 

На думку експертів ВООЗ, близько 75% хвороб дорослих є наслідком умов 

життя у дитячі та молоді роки. На формування здоров'я школярів впливають такі 

чинники, як екологічна ситуація, рівень матеріально-побутових умов, особливості 

харчування, поширення серед підлітків куріння, вживання алкогольних напоїв та 

інших токсичних речовин, неадекватність навчальних навантажень, 

психологічний клімат у сім'ї, відсутність установки на здоровий спосіб життя [86]. 

В той же час, в силу певного ресурсного обмеження сучасної медицини діти 

шкільного віку, певною мірою випадають з під контролю лікарів. Все це дозволяє 

говорити про необхідність розробки і впровадження нових науково 

обґрунтованих програм спостереження, профілактики, діагностики і лікування 

школярів. Моніторинг стану здоров’я школярів залишається актуальним 

питанням сьогодення. Заходи щодо забезпечення збереження та зміцнення 

здоров’я, формування здорового способу життя та основні шляхи профілактичної 

діяльності найбільшою мірою визначені в державних цільових програмах  та 

комплексних заходах. Неповнолітні особи, що не досягли 18 років, учні, належать 

до категорій населення, які мають проходити обов’язковий медичний огляд [101]. 

Проте обов’язкові медогляди є доволі поверхневими та спрямованими на 

виявлення патології і не передбачають виявлення факторів ризику розвитку 

захворювань. Для цього важливим є визначення преморбідних станів. Саме тому 

вивчення особливостей та забезпечення сприятливих умов життєдіяльності 

дитячого населення є пріоритетним напрямом діяльності профілактичної 

медицини [99, 113, 185].  

Розлад моторики і пов’язане з ним порушення стоку жовчі виникає внаслідок 

зниження тонусу мускулатури ЖМ та ЖВШ або спастичного стану жовчних 

шляхів. Це визначає клінічні варіанти дискінезії: гіперкінетичний тип та 

гіпокінетичний тип. Варіанти розвитку дискінезій жовчовивідних шляхів – 
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різноманітні. Причинами їх виникнення можуть бути вегетативна дискоординація, 

аномалії жовчних шляхів, органічна патологія травного тракту, паразитарні 

захворювання тощо. Наявність запального процесу в жовчному міхурі, жовчних 

протоках майже завжди супроводжується дискінетичними явищами і, навпаки, 

дискінезії можуть сприяти розвитку запалення [Тяжка О.В., 2010] 

Серед причин розвитку ФРБТ чільне місце належить порушенню харчового 

раціону [8, 109, 125]. Нараціональність, недостатність харчування, а особливо 

недостатність мікронутрієнтів, також може призводити до порушень 

функціонування нервової системи та нервової координації, що сприяє 

подальшому розвитку патологічного процесу [120]. 

1.3 Механізми регуляції жовчовивідних процесів та патогенез розвитку 

дисфункції  

Жовч є секретом і одночасно екскретом, що постійно виробляється 

печінковими клітинами - гепатоцитами. Утворення жовчі відбувається в печінці за 

допомогою активного та пасивного транспорту води, глюкози, креатиніну, 

електролітів, вітамінів і гормонів через клітини і міжклітинні простори, а також 

активного транспорту жовчних кислот клітинами і реабсорбції води, мінеральних 

та органічних речовин з жовчних капілярів, протоків та жовчного міхура, де жовч 

наповнюється продуктом муцинсекретуючих клітин. Так як жовч виробляється в 

печінці цілодобово і тільки періодично, для участі в акті травлення, по загальному 

жовчному протоку поступає в дванадцятипалу кишку, то виникає потреба в 

резервуарі для зберігання жовчі. Таким резервуаром є жовчний міхур. Жовчний 

міхур (vesica fellea (biliaris)) являє собою мішкоподібний резервуар для 

виробленої в печінці жовчі, він має подовжену форму, ширина міхура від дна до 

шийки зменшується поступово. Довжина жовчного міхура коливається від 8 до 14 

см, ширина складає 3–5 см, товщина стінки – 2–4 мм [118]. Під час кожного 

прийому їжі жовчний міхур скорочується 1–2 рази. Жовч при цьому надходить до 

кишечника, де бере участь у травленні. Жовчний міхур натще містить 30–80 мл 

жовчі, однак при її застої кількість може збільшуватися [21, 173].  
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Процес надходження жовчі в кишечник залежить в основному від тиску в 

жовчному міхурі, який визначається скороченнями жовчного міхура і сфінктера 

його шийки, з одного боку, м'язового шару загальної жовчної протоки і сфінктера 

Одді, з іншого. Координація всіх зазначених чинників тиску в жовчному міхурі і 

можливість його спорожнення визначаються функцією ВНС, жовчного міхура та 

жовчних ходів, які отримують рефлекторні подразнення зі слизової 

дванадцятипалої кишки [1, 109]. 

Доведено, що фізіологічна регуляція ритмічної активності жовчного міхура 

та сфінктерів залежить від стану ВНС, а розвиток патології супроводжується 

змінами в периферичних відділах ВНС [109]. Вивчаюви вплив вегетативної 

нервової системи також було показано, що помірне подразнення блукаючого 

нерва викликає координовану активність жовчного міхура й сфінктерів, а сильне 

подразнення – спастичне скорочення із затримкою евакуації жовчі. Подразнення 

симпатичного нерва сприяє розслабленню жовчного міхура [141].  

Жовчоутворення знаходиться в тісній залежності від характеру спожитої їжі. 

Кількість виділеної жовчі, тривалість її виведення залежить від складу вжитих 

харчів [109]. Також описано що жовч емульгує жири, чим сприяє їх гідролізу 

ліпазою. Вана теж сприяє ресинтезу тригліцеридів у ентероцитах, підвищує 

активність панкреатичних ферментів, особливо ліпази. Дефіцит жовчі спричиняє 

порушення процесу перетравлювання та всмоктування ліпідів. Жовч посилює 

гідроліз та всмоктування білків і вуглеводів, стимулює жовчоутворення і 

жовчовиділення, регулює моторну і секреторну діяльність тонкої кишки. Також 

важливу роль жовч відіграє у процесах всмоктування із кишечнику 

жиророзчинних вітамінів, холестерину, амінокислот і солей кальцію. Отже є 

достатньо даних про взаємодію жовчі і харчових подразників, проте залишаються 

актуальними питання щодо зміни харчового статусу при біліарній дисфункції, що 

робить актуальним дослідження порушень  та методів урегулювання харчового 

раціону при ФРБТ. 

Відомо, що дискінетичні розлади біліарної системи відіграють важливу роль 

в генезі хронічних захворювань жовчного міхура, які в подальшому зумовлюють 
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функціональні та морфологічні порушення гепатоциту, зниження бактерицидних 

властивостей жовчі та її інфікування [1, 12, 40, 41, 42, 50, 109, 125, 179]. 

Довгостроковий перебіг дискінезії, спричиняючи застій та інфікування жовчі, 

зміни її фізико-хімічних і бактеріологічних властивостей, може бути причиною 

розвитку холециститу, патологічних процесів в інших органах системи травлення, 

а в ряді випадків – жовчнокам’яної хвороби [40, 42, 109, 125]. Тому вивчення  

функціональних розладів біліарного тракту у дітей і методів їх лікування  є 

особливо актуальними в сьогоденні.  

 

1.4 Роль мікронутрієнтів у патогенезі розвитку функціональних розладів 

біліарного тракту у дітей 

 

Дефіцит мікронутрієнтів (мінеральних речовин та вітамінів) в харчуванні 

населення являється одною з основних сучасних проблем світового рівня. Частою 

причиною багатьох захворювань являється недостача мікроелементів в організмі. 

Для збереження нормального рівня мікроелементів в організмі необхідно їсти 

різноманітну, здорову їжу [106]. 

На забезпечення населення харчовими речовинами (у першу чергу, 

мікронутрієнтами, які організм людини не синтезує і має одержувати щоденно з 

їжею) істотно впливають зміни, що відбулися в харчуванні та способі життя 

сучасної людини [112]. У більшості населення відзначається монотонізація 

раціону, втрата його різноманітності, зведення до вузького стандартного набору 

декількох основних груп продуктів і готових блюд, різке зменшення споживання 

свіжої рослинної їжі, яка відіграє провідну роль у забезпеченні раціону вітамінами 

та мінеральними речовинами. За останні десятиріччя більшість населення країн 

Європейського регіону (у тому числі України), в своєму раціоні стали споживати, 

в основному, продукти харчування промислового виробництва, в яких у процесі 

технологічної переробки природної сировини значно зменшується кількість 

мікронутрієнтів. Також це і  за рахунок того, що  у самій природній сировині 
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вміст вітамінів та мінеральних речовин значно зменшується за умов використання 

в землеробстві та тваринництві інтенсивних технологій виробництва [112]. 

Недостатнє надходження мікронутрієнтів з їжею може вести до виникнення 

дефіциту життєво важливих біологічно активних речовин в організмі, що рано чи 

пізно призводить до розвитку багатьох поширених захворювань, серед яких 

розлади та захворювання шлунково кишкового тракту і печінки [17, 51, 142]. 

Оскільки мікроелементи найчастіше виконують в організмі функції активних 

центрів або кофакторів ферментів, без корекції порушень їх обміну не вдається 

досягати бажаних результатів у профілактиці та лікуванні більшості патологічних 

станів. 

Доведено, що надлишок токсичних та дефіцит ряду ессенціальних макро- та 

мікроелементів сприяють рецидивуванню та хронізації багатьох захворювань та 

розвитку функціональних порушень [17, 116, 117, 178]. 

Особливості харчового раціону та мікроелементного балансу у дітей з ФРБТ 

та їх роль в патогенезі порушень моторно-евакуаторної функції жовчного міхура 

залишаються актуальними питаннями для додаткового дослідження та аналізу. 

Печінка відіграє провідну роль у метаболізмі міді. Мідь є життєво важливим 

елементом, який входить до складу багатьох вітамінів, гормонів, ферментів, 

дихальних пігментів, бере участь у процесах обміну речовин, у тканинному 

диханні. Мідь має велике значення для підтримки нормальної структури кісток, 

хрящів, сухожиль (колаген), еластичності стінок кровоносних судин, легеневих 

альвеол, шкіри (еластин). Мідь входить до складу мієлінових оболонок нервів. Дія 

міді на вуглеводний обмін виявляється у прискоренні процесів окиснення 

глюкози, гальмуванні розпаду глікогену в печінці. Мідь входить до складу 

багатьох найважливіших ферментів, таких, як цитохромоксидаза, тирозиназа, 

аскорбіназа та ін. Мідь наявна в системі антиоксидантного захисту організму, 

будучи кофактором ферменту супероксиддисмутази, що бере участь в 

нейтралізації вільних радикал-іонів кисню. Цей біоелемент підвищує стійкість 

організму до деяких інфекцій, зв'язує мікробні токсини. Мідь має виражену 

протизапальну властивість [73]. 
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Цинк є кофактором великої групи ферментів, що беруть участь у білковому 

та інших видах обміну, тому він необхідний для нормального перебігу багатьох 

біохімічних процесів. Цей елемент потрібний для синтезу білків, у т.ч. колагену і 

формування кісток. Цинк бере участь у процесах поділу і диференціювання 

клітин, формуванні Т-клітинного імунітету, функціонуванні десятків ферментів, 

інсуліну підшлункової залози, антиоксидантного ферменту супероксиддисмутази, 

статевого гормону дигідрокортикостерону. Цинк відіграє найважливішу роль у 

процесах регенерації шкіри, росту волосся і нігтів, секреції сальних залоз. Цинк 

сприяє всмоктуванню вітаміну Е і підтримці нормальної концентрації цього 

вітаміну в крові. Цинк необхідний для підтримки шкіри у нормальному стані, 

росту волосся і нігтів, а також при загоєнні ран, оскільки відіграє важливу роль у 

синтезі білків. Цинк укріплює імунну систему організму і має детоксикуючу дію - 

сприяє видаленню з організму двоокису вуглецю. Серед наслідків дефіциту цинку 

виокремлюють дратівливість, стомлюваність, втрата пам'яті, порушення сну; 

гіперактивність; зниження апетиту, затримка росту, пізнє статеве дозрівання у 

дітей, зниження Т-клітинного імунітету, зниження опірності інфекціям [73]. Отже 

знижений рівень цинку в організмі може призводити до різних наслідків, зокрема 

до порушення координації моторики жовчовиділення.  

До числа найбільш важливих функцій кальцію в живому організмі належить 

його участь в роботі різних ферментних систем, в тому числі забезпечення 

скорочень м'язів і передавання нервових імпульсів. Також концентрація іонів 

кальцію є однією з констант гомеостазу, а порушення кальцієвого гомеостазу має 

безпосередній вплив на формування кісткової тканини у дітей [26]. 

Так як магній відіграє важливу роль у роботі гладкої мускулатури, то зміна 

кількості магнію в крові після корекції харчового раціону може продемонструвати 

зв'язок  даного елементу з розвитком моторно-евакуаторних розладів жовчного 

міхура та сфінктера Одді. 

Доведено що на тлі дефіциту в організмі кальцію, магнію, цинку і заліза 

здатність організму засвоювати свинець та кадмій збільшується. Надлишок 

свинцю супроводжує такі стани як підвищена збудливість, слабість, 
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стомлюваність, зниження пам'яті; головні болі; ураження периферичної нервової 

системи (болі в кінцівках); болі в животі (свинцеві коліки), спастичний запор; 

виснаження. Надлишок кадмію також може викликати розвиток дефіциту цинку, 

селену, міді, заліза, кальцію. З огляду на це, дослідження вмісту цих металів в 

комплексі з міддю, цинком, кальцієм та магнієм є актуальним. 

 

1.5 Клінічна картина дітей з функціональними розладами біліарного тракту, 

характеристика психосоматичного стану 

Клінічна картина ФРБТ залежить від типу дискінезії, представлена двома 

клінічними варіантами: гіперкінетичний тип та гіпокінетичний тип. Виділяють 

загальні та місцеві симптоми. До загальних симптомів відносять слабість, 

дратівливість, біль голови, пітливість та інші [44, 70] 

При ФРБТ провідним синдромом є больовий. У випадку гіперкінетичного 

типу переважає біль інтенсивний, нападоподібний у правому підребер’ї, іноді 

іррадіює у праве плече чи лопатку, у спину, короткочасний. Виникає біль після 

порушення дієти, фізичного навантаження, стресу. На фоні болю іноді виникає 

нудота, рідше — блювання. Серед загальних симптомів превалюють поганий 

апетит, дратівливість, підвищена втомлюваність головний біль. Печінка не 

збільшена, при пальпації живота під час загострення біль максимально виражений 

у проекції жовчного міхура [8, 71, 76, 81, 131, 135]. Клінічними ознаками 

гіпокінетичної ДЖВШ (гіпокінезія жовчного міхура і гіпотонія сфінктерів та 

гіпокінезія жовчного міхура і гіпертонія сфінктерів) є постійний неінтенсивний 

ниючий біль у правому підребер’ї, відчуття тяжкості, розпирання в цій ділянці або 

тільки позитивні міхурові симптоми під час пальпації. Переважає диспептичний 

синдром: нудота, зниження апетиту; інколи гіркота в роті, здуття, закрепи та ін. 

[8, 71, 76, 81, 131, 135]. Больовий синдром при гіпофункції переважно 

обумовлений розтягуванням інфундібулярної частини жовчного міхура. Цьому 

сприяє виділення антихолецистокініна, надмірна кількість якого значно знижує 

утворення в дванадцятипалій кишці холецистокініна. Зниження синтезу 

холецистокініна, що є холекінетичним агентом, ще більше уповільнює рухову 
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функцію жовчного міхура. Дисфункція жовчного міхура може протікати латентно 

і з менш вираженими місцевими клінічними симптомами при наявності загальних 

неврологічних симптомів [97, 133]. Хворі часто скаржаться на погіршення 

апетиту, відрижку, нудоту, гіркий смак у роті, здуття живота, закреп (рідше 

пронос). Під час огляду шкірні покриви звичайного кольору, часто відзначають 

надлишкову масу тіла. При пальпації помірна болючість у т. Кера та проекції 

жовчного міхура (місце перетинання зовнішнього краю правого прямого м’яза 

живота з нижнім краєм печінки – зона Шоффара) [45, 160]. 

1.6 Можливості діагностики функціональних розладів біліарного тракту 

Згідно з Римськими критеріями ІІІ (2006) виділяють клінічні критерії 

дисфункцій ЖМ та СфО [57, 108, 182]. Можна зауважити, що вони є загальними 

для обох форм, отже, їх клінічне розмежування ускладнено. 

Епізоди болю в надчеревній ділянці і/або правому підребер’ї: 

— тривалість епізодів 30 хв і довше; 

— поточні ознаки спостерігаються в різних інтервалах (не щодня); 

— біль наростає до постійного рівня; 

— біль помірний, але достатній, щоб впливати на життєдіяльність пацієнта 

або обумовлювати звернення по медичну допомогу; 

— біль не зменшується після спорожнення; 

— біль не зменшується при зміні положення тіла; 

— біль не зменшується після прийому антисекреторних засобів; 

— заперечення іншої причини, що пояснювала б симптоми. 

Додаткові критерії: 

Біль супроводжується 1 або кількома ознаками, а саме: 

— біль пов’язаний із нудотою і блювотою; 

— біль іррадіює у спину і/або праву підлопаткову ділянку; 

— біль будить вночі. 

Як видно з наведених діагностичних критеріїв ІІІ Римського консенсусу, 

діагноз ґрунтується в основному на клінічних проявах. Критерії практично не 
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помінялися і в четвертому перегляді (2016р). Подальша диференціація типу 

можлива при застосуванні лабораторно-інструментальних методів дослідження. 

Єдиного стандарту на сьогодні не визначено. Проте наявність зазначених скарг 

передбачає певний алгоритм обстеження з проведенням скринінгових та 

уточнюючих тестів [144, 152, 184]. Серед них функціональні проби печінки — 

зростання кількості печінкових ферментів і/або білірубіну, що збігається за часом 

принаймні з двома епізодами біліарних болів, дозволяє запідозрити дисфункцію 

СфО. Визначення панкреатичних ферментів у крові та сечі, значуще підвищення 

амілази або ліпази, що збігаються в часі з панкреатичними болями, вказують на 

дисфункцію СфО панкреатичного типу. Також на першому етапі обстеження 

проводяться УЗД органів черевної порожнини та верхня ендоскопія. Якщо 

обстеження не виявляють відхилень, то застосовуються спеціальні методи. 

Виявити моторно-евакуаторні порушення жовчевивідної системи (ЖВС) можна за 

допомогою методів дослідження біліарної системи з навантажувальними пробами 

[57]. 

Точним та достовірним методом для виявлення дисфункцій є гепатобіліарна 

сцинтиграфія [57, 108, 145, 182]. Цей метод дає можливість безперервного 

одночасного спостереження за евакуацією жовчі на всіх етапах її витоку від 

печінкових шляхів до ДПК. Моторно-евакуаторна функція ЖМ оцінюється за 

фракцією викиду після внутрішньовенного введення холецистокініну. 

Нормальним скороченням ЖМ є фракція викиду понад 40 %, менше 40 % 

оцінюється як дисфункція ЖМ. Вдале дослідження можливе лише при 

попередньо відомій нормальній дезінтоксикаційній функції печінки та відсутності 

обструкції жовчних шляхів. Це обстеження потребує значного фінансування, 

володіє певною шкiдливiстю, що обмежує використання в нашій країні, особливо 

в педіатрії.  

Однократне УЗД застосовується для дифдіагностики наявністі запального 

процесу ЖМ або конкрементів. Встановлення скорочувальної властивості ЖМ 

найбільш поширеним є за допомогою динамічного ультразвукового дослідження 

(УЗД) з визначенням розмірів ЖМ, обчислення його об’єму до та після дії різних 
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подразників та подальшого відсотка скорочення ЖМ від вихідного. 

Запропоновано різні методики з використанням різних подразників, з різними 

проміжками часу та кратністю вимірів, оцінкою результатів [23, 108, 158]. 

Частіше застосовується методика з визначенням розмірів ЖМ через 15, 30, 40, 60, 

90 хвилин після прийому подразників. Оцінка отриманих даних проводиться 

таким чином: при скороченні ЖМ менше 33% від вихідного можна виставити 

діагноз дисфункції ЖМ, що відповідає гіпокінетичному типу дискінезії, більше 

65% - гіперкінетичному. 

Рідше проводять мікроскопічне та біохімічне дослідження жовчі, також 

недостатньо інформативні у диференціальній діагностиці ДЖВШ. У Римських 

критеріях ІІІ згадується дослідження жовчі, отриманої під час ендоскопічної 

ретроградної холангіопанкреатографії (ЕРХПГ) або ендоскопічно з 

дванадцятипалої кишки. Застосування больових провокуючих тестів 

(використання холецистокініну, а також морфіну (простигміну)), що провокує 

напад біліарного болю, за літературними даними, істотно обмежено їх низькою 

чутливістю і специфічністю. А в умовах нашої країни не виконується зовсім [57]. 

Можлива окрема діагностика дисфункції сфінктера Одді. Згідно з Римськими 

критеріями ІІІ, точним методом діагностики дисфункції СфО є ендоскопічна 

манометрія сфінктера Одді: безпосереднє вимірювання тиску у сфінктерному 

отворі (введення манометра у великий дуоденальний сосочок за допомогою 

фіброгастродуоденоскопа) [144, 145, 174]. Якщо базальний тиск понад 40 мм 

рт.ст., діагностується дисфункція СфО. Так можна оцінити тонус СфО, також 

амплітуду хвиль, частоту скорочень сфінктера (тахіоддія, брадіоддія) та 

аномальну відповідь на холецистокінін при пробах. Тому дисфункція — більш 

широке поняття, ніж спазм. Ендоскопічна манометрія, як етап ЕРХПГ, може бути 

причиною серйозних ускладнень, і її ризик може не виправдовуватись. 

Показаннями для проведення цієї процедури є підвищення трансаміназ та 

розширення холедоху. Дисфункцію СфО біліарного типу розділяють на 3 типи. 

Дисфункція СфО діагностується згідно з Римськими критеріями ІІІ, як правило, 

після холецистектомії, але може виставлятись за наявності ЖМ, якщо не 
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підтверджується зниження скоротливої здатності ЖМ, а виявляються клінічні 

дані за біліарний біль [57]. Згідно з Римськими критеріями IV перегляду були 

внесені зміни критеріїв розладу СфО, зокрема, зважаючи на потенційні ризики 

панкреатиту, кровотечі і перфорації, рекомендації щодо проведення біліарної 

сфінктеротомії на підставі клінічних критеріїв були переглянуті. Тепер, на основі 

доказів, які розвіюють значення сфінктеротомії для РСО III типу [149], комітет з 

розробки критеріїв «Розлади жовчного міхура і сфінктера Одді» переніс ці 

порушевння в іншу категорію, і вони забезпечили більш раціональний алгоритм 

лікування. Попередня категоризація РСО III типу згідно з Мілоукською 

класифікацією була видалена, тому пацієнтам без ознак обструкції жовчних 

проток не слід назначати ЕРХПГ з вимірюванням тиску для можливої 

сфінктеротомії, напомість рекомендоване симптоматичне лікування. Крім того, 

при лікуванні функціонального розладу біліарного сфінктера Одді у пацієнтів 

тільки з помірними об'єктивними ознаками біліарної обструкції слід розглянути 

інші варіанти дослідження до прийняття рішення щодо сфінктеротомії [72, 155]. 

При скринінговому УЗД важливою є оцінка стану холедоха та його 

розширення. Збільшення холедоха понад 8 мм може вказувати на перешкоду 

відтоку жовчі, подібне явище спостерігається у деяких пацієнтів після 

холецистектомії. Діаметр жовчних проток вимірюють з інтервалом в 15 хв 

протягом 1 години. У нормі діаметр жовчних проток не змінюється. При 

збільшенні діаметра на 2 мм і більше порівняно з вихідним рівнем можна 

припустити наявність дисфункції СфО [57, 145, 182]. При гепатобіліарній 

сцинтиграфії підтверджується дисфункція СфО, якщо затримується вихід жовчі 

до дванадцятипалої кишки, тобто збільшується так званий латентний період 

(після введення жовчогінного подразника), але остаточно цей час не визначений 

Застосовують також фіброгастродуоденоскопію з оглядом великого 

дуоденального сосочка (ВДС) для оцінки його функції. Після ендоскопічного 

введення подразників реєструють час появи жовчі з ВДС. Інші методи 

дослідження використовують переважно для диференціальної діагностики. 

Комп’ютерна томографiя: більш чітко діагностує структурні зміни, ніж УЗД. З 
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інших інструментальних методів для диференціальної діагностики застосовують 

магнітно-резонансну холангіопанкреатографію (МРХПГ), переважно з уведенням 

секретину) — безпечний спосіб огляду біліарних і панкреатичних проток, який 

дає можливість виключити інші захворювання підшлункової залози і жовчних 

шляхів, що викликають подібний больовий синдром (хронічний панкреатит, 

закупорку протоки конкрементом, стриктури проток, пухлини фатерова сосочка 

тощо). Використання цієї методики доцільне у хворих у яких рекомендується 

уникати, якщо можливо, інвазивних обстежень [174]. Збільшення діаметра 

холедоха та уповільнене виділення контрасту є діагностичними критеріями 

дисфункцій СфО при ЕРХПГ. Додатковими ознаками є розширення 

панкреатичної протоки  уповільнене виведення контрасту з панкреатичних 

проток. Однак премедикація, недостатня стандартизація методу і ризик розвитку 

панкреатиту суттєво обмежують цінність методу. Дуоденальне зондування (ДЗ), 

що використовується понад 100 років, з часів Мельтцера — Лайона (1917–1919 

рр.) дозволяє встановити функцію сфінктера Одді, кількісні критерії діагностики, 

у тому числі у випадках, коли інвазивні процедури не показані. Найбільш точною 

є методика В.А. Максимова та співавт. (1998) [57, 74]. Є методика визначення 

показника напруження жовчовиділення — відношення об’єму виділеної жовчі до 

часу виділення [57]; напруження жовчовиділення понад 2,3 мл/хв свідчить про 

гіперкінезію, менше 1,9 мл/хв — про гіпокінезію, норма 1,9–2,3 мл/хв. Показник 

напруження жовчовиділення враховує різні складові процесу жовчовиділення. 

Цей показник можна використовувати при застосуванні будь-якої методики ДЗ. 

Відмінність багатофазного ДЗ від звичайного методу, 3-фазного (з виділенням 

порцій жовчі: А — дуоденальної, В — міхурової, С — печінкової), також у тому, 

що додатково виділяють другу фазу — фазу закритого СфО, так званий латентний 

період, що відображає моторику СфО. Його нормальний час становить 5–7 

хвилин, понад 7 хвилин — діагностується спазм СфО. Інвазивність та складність 

процедури звужують покази до застосування даної процедури. 

Досвід показує, що важливим є психологічне та вегетативне дослідження, 

щоб виявити наявність психоемоційних порушень у пацієнтів із функціональними 
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захворюваннями жовчного міхура, оцінити структуру і ступінь вираженості цих 

порушень для їх подальшої корекції, на що вказують і інші спеціалісти [57, 175] 

Отже можна стверджувати, що ФРБТ не є ізольованою проблемою, а тісно 

пов’язано з функціонуванням вегетативної нервової системи та зі станом 

харчування. Відтак для цілісного уявлення про перебіг ФРБТ недостатньо оцінити 

лише функцію ЖМ чи СфО, а необхідна комплексна оцінка розладів ВНС, 

психоемоційних порушень, відхилень у харчовому статусі.  

Дослідження вегетативної нервової системи дітей з ФРБТ. 

Для визначення вихідного стану вегетативної нервової системи на сучасному 

етапі застосовуються анкетно-опитувальні та інструментальні методи 

дослідження. [5, 121] Серед анкетно-опитувальних методів уваги заслуговує 

опитувальник для виявлення ознак вегетативних змін (А. Вейна) [16]. 

Опитувальник містить одинадцять питань у доступній формі, заповнюється 

пацієнтом. Для оцінки розроблена бальна система та виведені межі для 

інтерпретації, що робить дану методику прийнятною та влучною для дослідження 

та оцінки вихідного вегетативного статусу. 

Для інструментальної оцінки ВНС актуально застосовувати варіабельність 

серцевого ритму (ВСР) [79, 124]. Це дає змогу оцінити вплив симпатичної та 

парасимпатичної нервової системи, а також баланс між ними [5]. Встановлено, що 

функціональні резерви організму людини великою мірою визначаються резервами 

регуляції [1, 5]. ВСР є універсальною фізіологічною властивістю, яка не тільки 

відображає стан вегетативної нервової системи , а й є показником регуляторних 

процесів на рівні цілісного організму [5, 22], відображає стан його адаптаційних 

резервів і резервів здоров’я [5]. ВСР дає змогу виявити особливості регуляторних 

механізмів серця при фізичних навантаженнях [121] 

Дослідження харчування дітей з ФРБТ. 

Патоґенез ФРБТ та порушення харчування є невідємними процесами. Як 

порушення функціонування ЖВШ викликає зміни харчування, так виражені 

порушення харчового статусу стають причиною розвитку дисфункції біліарного 

тракту. Харчування – один із основних керованих чинників виникнення більшості 
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неінфекційних захворювань [47]. З огляду на вище перелічене, для вивчення та 

діагностики ФРБТ є необхідним дослідження харчового статусу. 

Вивчення харчового статусу людини чи організованого колективу з 

однаковим фізичним, емоційним навантаженням та загальним харчуванням 

дозволяє об’єктивно оцінити це харчування і своєчасно виявити аліментарно 

обумовлені порушення здоровя та захворювання (енергетично-білкову, вітамінну, 

макро-, мікроелементну недостатність та ін.). А тому поряд з визначенням 

енерговитрат та повноцінності добового раціону оцінка харчового статусу є 

одним з перших і основних методів медичного контролю за харчуванням різних 

статево-вікових та соціально-професійних груп населення. 

Одним з пріоритетних напрямків вирішення питань неповноцінного або 

неадекватного харчування та поведінкового стереотипу є розроблення та 

застосування скринінгових методів діагностики стану здоров’я, в тому числі із 

застосування методів анкетного опитування. Завдяки скринінговому анкетному 

опитуванню спеціально розробленими анкетами  можна виявити індивідуальні і в 

той же час найбільш типові фактори ризику функціональних порушень і 

захворювань, виділити групи для подальшого обстеження і спостереження щоб 

рекомендувати відповідні медико-оздоровчі заходи. Відповідне розроблене 

програмне забезпечення дає можливість комплексного аналізу відповідей на 

запитання в різних комбінаціях. Отже застосування анкетних методів є 

оптимальним для дослідження ФРБТ та необхідним для вивчення харчового 

статусу. 

Для дослідження стану харчування першочерговим є дослідження харчового 

щоденника. Цей метод є незамінним з огляду на те, що лише таким чином можна 

оцінювати фактично спожиту іжу, її кількісні та якісні характеристики. Серед 

недоліків методу є відносна неточність, складність аналізу та інтерпретації. Для 

врахування різноманітності харчового режиму застосовують запис за три – пять 

днів, це дає більш усереднену інформацію про харчову цінність раціону. Сучасні 

досягненя дають розширені можливості для дослідження харчового щоденника, 

зокрема на сьогоднішній день є ряд програм для автоматизованого аналізу 
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спожитого меню. Серед таких можна відмітити компютерну програму Dietplan. 

Програма Dietplan є програмним пакетом для комплексного, 

висококваліфікованого, доступного нутріціологічного аналізу, розрахована на 

спеціалістів дієтологів та нутріціологів. Dietplan7 може обробляти таблиці 

харчових продуктів з ряду джерел, а також аналізувати будь який рецепт, меню чи 

харчовий щоденник застосовуючи бази даних з інших джерел без обмежень. 

Програма містить повний набір всіх харчів і нутрієнтів з сьомого видання 

«McCance and Widdowson’s The Composition of foods» та переглянутої і 

доповненої бази «Composition of Foods Integrated». Ці характеристики дозволяють 

обґрунтовано застосовувати програму для аналізу кількісних та якісних 

характеристик харчового щоденника. 

 

1.7 Сучасні підходи до тактики лікування дітей з функціональними 

розладами біліарного тракту 

 

Серед терапевтичних підходів у лікуванні ФРБТ можна виділити 

медикаментозне та немедикаментозне лікування, поміж яких призначення 

харчового режиму та дієти, медикаментозні заходи та реабілітаційні методики. 

Також в іноземній літературі простежується дискусія стосовно оперативного 

лікування ФРБТ шляхом холецистектомії [146] 

Ряд медикаментозних методів визначений протоколом лікування: 

«Уніфікований клінічний протокол медичної допомоги дітям із функціональними 

розладами жовчного міхура та сфінктера одді»  (Б. 2. 4 Лікування), «Уніфіковані 

клінічні протоколи медичної допомоги дітям із захворюваннями органів 

травлення» [102]. Їх поділяють в залежності від типу порушення моторики ЖВШ. 

При гіперкінетичному (гіпертонічному) типу в названій праці визначено таке 

лікування: 

• седативні препарати – натрію бромід, транквілізатори у вікових дозах;  

• холеспазмолітичні препарати: дротаверин, пінаверіум бромід дітям від 12 

років, гімекромон дітям від 5 років, прифініум бромід з народження;  
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• холеретики (препарати, що стимулюють синтез жовчі, у тому числі, що 

містять екстракт жовчі): істинні (стимулюючі синтез жовчних кислот) –

урсодезоксихолева кислота у вигляді суспензії (індукує холерез збагаченням 

бікарбонатами), та гідрохолеретики (стимулюючи синтез водяного компоненту 

жовчі) – мінеральні води по 3 – 5 мл на кг ваги три рази на день. Тривалість 

курсу- 2 – 3 тижні. 

За умови гіпокінетичного (гіпотонічного) типу визначають з наступного: 

• холеретики (препарати, що стимулюють синтез жовчі, у тому числі, що 

містять екстракт жовчі): істинні (стимулюючі синтез жовчних кислот) – 

урсодезоксихолева кислота та гідрохолеретики (стимулюючі синтез водяного 

компонента жовчі) – мінеральні води по 3 – 5 мл на кг ваги три рази на день. 

Тривалість курсу - 2 – 3 тижні. 

• холекінетики (препарати, що стимулюють скорочення жовчного міхура): 

порошок кореня куркуми, екстракт листя артишоку, олії рослинні (соняшникова, 

кукурудзяна, маслинова), насіння льону. Тривалість курсу - 2 – 3 тижні; 

• за показаннями - прокінетики: домперидон дітям із 3 років за 15 – 30 хв. до 

вживання їжі, 7-10 днів; 

• тюбажі 2 рази на тиждень № 5 – 7 при гіпотонічній формі з мінеральною 

водою (середня мінералізація) по 100 – 200 мл на прийом. 

Аналізуючи наукові праці можна відмітити додаткову увагу науковців до 

певної медикаментозної терапії, зокрема препаратів: Гастритол [43, 80], 

урсодезоксихолевої кислоти УДХК [36]. Також достатньо велика увага 

приділяється різноманітним препаратам рослинного походження, які б діяли на 

різноманітні ланки патогенезу, зокрема препарат «ВГ-5» [29], Персен, Артишок-

гексал [50], Уролесан [46]. Проте акцент на окремій патогенетичній ланці не дає 

бажаного ефекту без урахування змін у харчовому стереотипі та корекції раціону. 

Тому для досягнення тривалого ефекту застосовують комплексні терапевтичні та 

реабілітаційні схеми. 

Серед відновлювального лікування у клінічному протоколі [102]  виділяють: 



 40 

Дієта № 5п з обмеженням тваринних жирів та відносним збільшенням жирів 

рослинного походження, білків рослинного та тваринного походження. 

Мінеральні води призначаються з урахуванням типу дискінетичних 

порушень. За умов гіперкінетичних розладів рекомендовано води малої 

мінералізації з переважанням іонів сульфату, гідрокарбонату, хлору, натрію, 

магнію, містяться органічні речовини. Для посилення антиспастичного ефекту 

мінеральну воду призначають хворим при Т 40-45°С. Час прийому води - за 30-60 

хв. до їжі залежно від стану кислотоутворюючої функції шлунка невеликими 

ковтками 3 рази на день (разова доза 5 мл/кг маси тіла). 

При гіпокінетичних розладах показані води середньої мінералізації з 

переважанням іонів сульфату, гідрокарбонату, магнію, натрію. За умов вираженої 

гіпотонії мінеральні води призначати за Т 18-200С за 30-90 хв. до їжі 3 рази на 

день (5мл/кг маси тіла). 

Для посилення жовчовиділення 1 раз на тиждень рекомендовано беззондові 

тюбажі з вживанням мінеральної води малої мінералізації (з грілкою на правому 

підребер’ї 45-60 хвилин).  Пелоїдотерапія. Апаратна фізіотерапія: електрофорез 

грязі; електрофорез пелоїдину чи пелоїдодистиляту; синусоїдальні модульовані 

струми (СМС); хвилі дециметрового діапазону (ДМХ); електрофорез; електросон. 

Водолікування. Кліматотерапія включає аеротерапію, повітряні, сонячні ванни, 

морські купання за загальноприйнятою методикою. Руховий режим: ранкова 

гігієнічна гімнастика, групова лікувальна фізкультура, дозована ходьба. 

Серед лікувальних заходів описані різноманітні фізіотерапевтичні процедури, 

бальнеотерапія та фітотерапія. В залежності від типу функціональних розладів 

біліарного тракту у дітей розрізняють наступні методики [103]:  

Гіперкінетичний (гіпертонічний) тип: Фізіотерапевтичні процедури: теплові 

процедури (озокерит, парафінові аплікації, діатермія на область правого 

підребер'я), індуктотермія, електрофорез із спазмолітиками на область правого 

підребер'я, ультразвук; 
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Бальнеотерапія – мінеральні води малої мінералізації і малої газонасиченості 

(Березовська, Нафтуся та ін.) 3-5 мл/кг маси на 1 прийом, 3 рази на добу протягом 

1-1,5 міс.; 

Фітотерапія (жовчогінні збори , переважно холеретичної дії). 

Гіпокінетичний (гіпотонічний) тип: Фізіотерапевтичні процедури: 

електрофорез сульфату магнію на область правого підребер'я, синусоїдальні 

модульовані струми з розчином грязі, електростимуляція жовчного міхура; 

Бальнеотерапія: мінеральні води середньої мінералізації і середньої 

газонасиченості (Лужанська, Моршинська, Поляна Квасова та інш.) по 3-5 мл на 1 

кг маси на прийом, 3 рази на добу протягом 1 міс.; 

Фітотерапія (жовчогонні збори з холеретичною, холекінетичною дією). 

Згідно протоколу лікування функціональних розладів біліарного тракту у 

дітей [103] серед характеристики лікувальних заходів перечислено дієтичне 

лікування: організація режиму харчування, показано 4 – 5 разове харчування, 

виключаються продукти з холекінетичною дією при ФРБТ з гіперфункцією; при 

ФРБТ з гіпофункцією доцільно вживання продуктів з холекінетичною дією. Такий 

перелік дає широкі можливості для застосування різноманітних 

немедикаментозних засобів, проте не дає чітких директив.  

Аналізуючи вищесказане можна відмітити особливі акценти на корекції 

раціону для лікування ФРБТ. Більшість праць опираються на необхідність 

врегулювання харчового раціону, проте не деталізується шляхів та способів для 

цієї мети. Серед численних гастроентерологічних рекомендації можна обрати 

найбільш раціональні для даної патології, але для раціональної корекції наявних 

дефіцитів потрібно додатково до раціону застосовувати багаті на 

мікрокомпоненти (зокрема мінерали та вітаміни) продукти. Серед таких 

природних продуктів можна виділити квітковий пилок. Застосування квіткового 

пилку відноситься до розділу апітерапії; квітковий пилок (бджолиний пилок) – 

продукт, який бджоли збирають з рослинних тичинок, змішуючи з малими дозами 

секрету слинних залоз чи нектару і за допомогою спеціальних кошиків, які 

розміщені на задніх лапках, транспортують до вулика у вигляді пилкових грудок. 
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Застосовується пилок в натуральному висушеному вигляді та в суміші з медом. 

Вживання пацієнтами квіткового пилку забезпечує антиоксидантний та 

вегетотонізуючий вплив на організм і є безпечним в застосуванні за відсутності 

алергії у пацієнта до його компонентів. Також квітковий пилок чинить 

біоадаптоґенний, репаративний вплив, особливо на паренхіматозні внутрішні 

органи та кровотворну систему [165]. Завдяки наявності ферментів, вітамінів і 

макро- та мікроелементів, квітковий пилок впливає на значну кількість 

ферментативних процесів, що, в свою чергу, сприяє нормалізації всіх видів 

обміну в організмі. Багатство біохімічного складу квіткового пилку визначає його 

дієтичну цінність і робить цей продукт особливо перспективним в наш час, коли 

дитячий організм стикається з нестачею макро- та мікронутрієнтів у надходженні 

з харчовими продуктами. В складі квіткового пилку є близько 250 речовин 

включаючи амінокислоти, ліпіди (тригліцериди, фосфоліпіди), вітаміни, макро- і 

мікронутрієнти та флавоноїди [151, 171]. Пилок є справді значним джерелом 

вітамінів: як жиророзчинних 0,1%, таких як провітамін А і вітаміни Е та D, так і 

водорозчинних 0,6%, таких як В1, В2, В6, В і С і кислот: пантотенова, нікотинова 

і фолієва, біотин, рутин, і інозит. Їх загальна частка дорівнює 0,7% продукту. 

Біоелементи присутні в кількості приблизно 1,6%, в тому числі і макроелементи 

(кальцій, фосфор, магній, натрій і калій) і мікроелементів (залізо, мідь, цинк, 

марганець, кремній і селен). Останні містяться в кількості 0,02% [147, 148, 163, 

164].  

Розглядаючи наявний досвід застосування квіткового пилку, крім 

багатовікового народного досвіду застосування, можна виділити і ряд сучасних 

наукових праць по даній тематиці. Пилок рекомендується при гострих і хронічних 

запальних станах, при початкових дегенеративних і холестатичних 

захворюваннях печінки, так само як при токсичних і посттравматичних 

ушкодженнях цього органу [150, 172]. За результатами досліджень В. А. Осіни і 

співавт. (2007), застосування пилку в кількості 20 г на добу поряд з традиційною 

терапією поліпшував показники нутритивного статусу і якість життя хворих з 

синдромом мальабсорбції та виразковим колітом. Прийом пилку в кількості 60 г 
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на добу викликав достовірне збільшення рівня гемоглобіну, загального білка і 

альбуміну, а також було виявлено достовірне збільшення концентрації в сироватці 

крові вітамінів В1, В6, В12 і С і мікроелементів кальцію, міді, цинку, заліза у 

хворих синдромом короткої кишки, посгастроектомічним синдромом [33, 88, 89]. 

В дослідженнях Дубцової Е.А. обстежені хворі страждали холестерозом жовчного 

міхура з наявністю в його просвіті неоднорідної жовчі або гіперехогенних зависі. 

Отримані дані дозволяють припустити, пилок квітковий  володіє певним 

позитивним впливом на скоротливу функцію жовчного міхура і якість жовчі. 

Бджолиний пилок може застосовуватися в якості одного із засобів лікування 

захворювань жовчного міхура. [28, 34, с.27, 35]. Це підтверджує обґрунтованість 

включення квіткового пилку в раціон дітей з ФРБТ. 

Висновки до розділу 1 

За розглянутою проблемою встановлено, що у структурі захворювань травної 

системи у дітей провідне місце займають ФРБТ, що передують, супроводжують 

або обтяжують органічну патолоґію, в тому числі хронічний холецистит і 

жовчнокам'яну хворобу [8, 128]. «Функціональні розлади біліарного тракту» – 

функціональні порушення моторики жовчного міхура та (чи) тонусу сфінктерного 

апарату внаслідок неузгодженого, несвоєчасного, недостатнього чи надмірного 

скорочення ЖМ та (чи) сфінктерного апарата [102]. Можна розглядати два 

основні клінічні варіанти перебігу – гіперкінетичний тип та гіпокінетичний тип. 

Аналіз літератури останніх років свідчить про те, що все більше значення у 

виникненні і прогресуванні дискінезій жовчовивідних шляхів має вегетативна 

дисфункція, що обґрунтовує аналіз стану вегетативної нервової системи (ВНС) 

при обстеженні дітей з ФРБТ [14, 48, 79, 109, 124]. Моніторинг стану здоров’я 

школярів залишається актуальним питанням сьогодення. Саме тому вивчення 

особливостей та забезпечення сприятливих умов життєдіяльності дитячого 

населення є пріоритетним напрямом діяльності профілактичної медицини [99, 

113, 185]. Серед причин розвитку ФРБТ чільне місце належить порушенню 

харчового раціону [8, 125, 109]. Нараціональність, недостатність харчування, а 
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особливо недостатність мікронутрієнтів, також може призводити до порушень 

функціонування нервової системи та нервової координації, що сприяє 

подальшому розвитку патологічного процесу [120]. 

Відомо, що дискінетичні розлади біліарної системи відіграють важливу роль 

в генезі хронічних захворювань жовчного міхура, які в подальшому зумовлюють 

функціональні та морфологічні порушення гепатоциту, зниження бактерицидних 

властивостей жовчі та її інфікування [1, 12, 40, 41, 42, 50, 109, 125, 179]. Тому 

вивчення функціональних розладів біліарного тракту у дітей і методів їх 

лікування  є особливо актуальними в сьогоденні. Жовчоутворення знаходиться в 

тісній залежності від характеру спожитої їжі. Кількість виділеної жовчі, 

тривалість її виведення залежить від складу вжитих харчів [109]. Недостатнє 

надходження мікронутрієнтів з їжею може вести до виникнення дефіциту життєво 

важливих біологічно активних речовин в організмі, що рано чи пізно призводить 

до розвитку багатьох поширених захворювань, серед яких розлади та 

захворювання шлунково кишкового тракту і печінки [17, 51, 142]. 

Характеристики наявних дефіцитів на сьогодні досліджені недостатньо, що 

підлягає дослідженню автором дисертації. Згідно з Римськими критеріями ІІІ 

(2006) виділяють клінічні критерії дисфункцій ЖМ та СфО [57, 108, 182], що є 

загальними для обох форм. Діагноз ґрунтується в основному на клінічних 

проявах. Проте описані загальні дані по клінічних особливостях, а регіональні 

характеристики підлягають дослідженню. Наявність регіональних клінічних 

особливостей перебігу ФРБТ дасть можливість кращої діагностики та 

раціональнішого. Подальша диференціація типу можлива при застосуванні 

лабораторно-інструментальних методів дослідження. Відомо, що встановлення 

скорочувальної властивості ЖМ найбільш поширеним є за допомогою 

динамічного ультразвукового дослідження (УЗД) з визначенням розмірів ЖМ, 

обчислення його об’єму до та після дії різних подразників та подальшого відсотка 

скорочення ЖМ від вихідного. Дане дослідження дасть можливість більш точної 

верифікації діагнозу. Також можна стверджувати, що ФРБТ не є ізольованою 

проблемою, а тісно пов’язаною з функціонуванням вегетативної нервової системи 
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та з особливостями харчування. Відтак для цілісного уявлення про перебіг ФРБТ 

недостатньо оцінити лише функцію ЖМ чи СфО, а необхідна комплексна оцінка 

розладів ВНС, психоемоційних порушень, відхилень у харчовому статусі, що 

також підлягає дослідженню автором дисертації. Для лікування біліарної 

дискінезії розглядають хірургічний та консервативний підхід. Аналізуючи дані 

сучасної літератури, вибір лікувальної тактики є суперечливим. В педіатрії 

пріоритетним являється консервативне відновче лікування, що визначає 

актуальність розробки саме цього терапевтичного підходу. Серед терапевтичних 

засобів розглядають медикаментозне та не медикаментозне лікування. Можна 

відмітити особливі акценти на корекції раціону для лікування ФРБТ. Більшість 

праць опираються на необхідність врегулювання харчового раціону, проте не 

деталізується шляхів та способів для цієї мети. Ці питання недостатньо 

досліджені і залишаються актуальними. Серед численних гастроентерологічних 

рекомендації можна обрати найбільш раціональні для даної патології, але для 

раціональної корекції наявних дефіцитів потрібно додатково до раціону 

застосовувати багаті на мікрокомпоненти (зокрема мінерали та вітаміни) 

продукти. Серед таких природних продуктів можна виділити квітковий пилок. 

Вживання пацієнтами квіткового пилку забезпечує вегетотонізуючий вплив на 

організм і є безпечним в застосуванні. Також квітковий пилок чинить 

біоадаптоґенний, репаративний вплив, особливо на паренхіматозні внутрішні 

органи та кровотворну систему [165]. Завдяки наявності ферментів, вітамінів, 

макро- та мікроелементів, квітковий пилок впливає на значну кількість 

ферментативних процесів, що, в свою чергу, сприяє нормалізації всіх видів 

обміну в організмі. Багатство біохімічного складу квіткового пилку визначає його 

дієтичну цінність і робить цей продукт особливо перспективним в наш час, коли 

дитячий організм стикається з нестачею макро- та мікронутрієнтів у надходженні 

з харчовими продуктами. Це визначає актуальність та дає підстави дослідження 

ефективності застосування квіткового пилку як функціонального харчування для 

нутриціологічної корекції у лікуванні функціональних розладів біліарного тракту 

у дітей. 
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РОЗДІЛ 2 МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

2.1 Методологія дослідження 

У рандомізований спосіб за допомогою скринінгового анкетного опитування 

і планового медогляду відібрано 110 дітей, попередньо стратифікованих за 

наявністю ФРБТ, діагностованих згідно з Римськими критеріями третього 

перегляду.  

Скринінгове анкетне опитування проводилось серед всіх школярів старшої 

школи з допомогою класних керівників серед шкіл Львівської області, зокрема 

Бродівського району. Загальна кількість опитаних дітей склала 418. Планові 

щорічні медогляди включали додаткове обстеження для виявлення проявів ФРБТ 

(визначення скарг, уточнення анамнезу, об’єктивне обстеження живота). 

У дослідженні взяли участь 63 (57,3 %) дівчинки та 47 (42,7%) хлопчиків (вік 

11–17 років) із ФРБТ, які стратифіковані в групу №1 (основна група, ОГ) (n=57, із 

яких 20 – за гіперкінетичним типом (підгрупа 1А) і 37 дітей мали ФРБТ за 

гіпокінетичним (підгрупа 1Б)) та групу №2 (група порівняння, ГП) (n=53, із яких 

18 – за гіперкінетичним типом  (підгрупа 2А) і 35 дітей мали ФРБТ за 

гіпокінетичним (підгрупа 2Б)). Групи однорідні з урахуванням статі, віку, 

соціальних та інших умов. 

Для визначення характеристик гіперкінетичного та гіпокінетичного типів 

після первинного обстеження застосовано аналіз даних у дітей з гіперкінетичним 

типом ФРБТ (підгрупи 1А та 2А, n=38) та даних обстеження дітей з 

гіпокінетичним типом (підгрупи 1Б та 2Б, n=72). 

Терапевтичні заходи відрізнялись у двох групах: 

Група №1 - 57 дітей віком 11-17 років, яким встановлено діагноз 

функціональні розлади біліарного тракту на основі діагностичних Римських 

критеріїв  III (2006) та які перебували на амбулаторному лікуванні з приводу 

даного захворювання, отримували наступне лікування:  

o Рекомендований руховий режим – активний, ранкова гімнастика, 

додаткове виконання спеціальних вправ.  
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o Призначення дієти на основі нутріціологічної корекції на принципах 

раціонального харчування. Дієтичне лікування: організація режиму харчування, 

показано 4 – 5 разове харчування, виключаються продукти з холекінетичною дією 

при ФРБТ з гіперфункцією; при ФРБТ з гіпофункцією доцільно вживання 

продуктів з холекінетичною дією, гідрохолеретики (стимулюючі синтез водяного 

компонента жовчі) – мінеральні води по 3 – 5 мл на кг ваги три рази на день. 

o медикаментозне купування больового синдрому: при гіперкінетичному 

типу спазмолітик (дротаверин в дозі 1-1,5 мг/кг), при гіпокінетичному типу 

холекінетик (екстракт листя артишоку, 200-400мг), згідно протоколу лікування 

[102]. 

o пилок квітковий. При гіпертонічному типу – по 1 чайній ложці зранку 

натще та перед обідом за 30 хв. до їжі, гіпокінетичного типу - по 1 чайній ложці 

квіткового пилку в суміші з медом 1:1 (масові частки) тричі на день за 20 хв. до 

приймання їжі. 

Група №2 - 53 дітей віком 11-17 років, яким встановлено діагноз 

функціональні розлади біліарного тракту на основі діагностичних Римських 

критерії  III (2006) та які перебували на амбулаторному лікуванні з приводу 

даного захворювання, отримували наступне лікування: 

o Рекомендований руховий режим – активний, ранкова гімнастика, 

додаткове виконання спеціальних вправ.  

o Призначення дієти на основі нутріціологічної корекції на принципах 

раціонального харчування. Дієтичне лікування: організація режиму харчування, 

показано 4 – 5 разове харчування, виключаються продукти з холекінетичною дією 

при ФРБТ з гіперфункцією; при ФРБТ з гіпофункцією доцільно вживання 

продуктів з холекінетичною дією, гідрохолеретики (стимулюючі синтез водяного 

компонента жовчі) – мінеральні води по 3 – 5 мл на кг ваги три рази на день. 

o медикаментозне купування больового синдрому: при гіперкінетичному 

типу спазмолітик (дротаверин в дозі 1-1,5 мг/кг), при гіпокінетичному типу 

прокінетик (екстракт листя артишоку, 200-400мг), згідно протоколу лікування 

[102]. 



 48 

Місце проведення дослідження: амбулаторно поліклінічні відділення, 

Бродівський район, Ясенівська СЛА, співпраця з 4 МПК м. Львова та кафедрою 

педіатрії №1 та кафедрою реабілітації та нетрадиційної медицини Львівського 

національного медичного університету ім. Данила Галицького. 

Критерії включення: 

1. Функціональні розлади біліарного тракту на основі діагностичних 

Римських критеріїв  III (2006); 

2. Вік дітей від 11 до 17 років; 

3. Відсутність алергічних реакцій на компоненти препаратів; 

4. Згода дитини та її батьків на обстеження та лікування. 

2.2 Матеріали та методи дослідження 

З метою визначення вікової поширеності у школярів середніх та старших 

класів з сільської місцевості, основних скарг, характерних для порушень травної 

системи та вегетативних розладів, оцінки сучасної тенденції харчової поведінки 

та харчових стереотипів школярів, було застосовано розроблену анкету з 63 

питань, яка містить дані анамнезу, питання щодо харчової поведінки та харчових 

стереотипів, поведінкових реакцій та частоти основних скарг, характерних для 

порушення травної системи та вегето-судинних розладів,  рухової активності 

(додаток 1). Проведено анкетування  учнів шкіл Ясенівської дільниці, 

Бродівського району, Львівської області. 

Усім дітям першої та другої груп проаналізовано харчовий щоденник дітей за 

три дні (два будні та вихідний) та проведено оцінку харчової цінності раціону з 

допомогою програми Dietplan7 та порівняно з нормативами наведеними в наказі 

МОЗ України № 272 від 18.11.1999 Про затвердження норм фізіологічних потреб 

населення України в основних харчових речовинах та енергії [82]. Проаналізовано 

добове споживання білків, жирів, жирних кислот, вуглеводів, Fe, Mg, Ca, P, Zn, 

Cu, Mn, I, Se, віт. А (ретинол екв.), вітаміну D, віт. Е, тіаміну, рибофлавіну, 

піридоксину, ціанокобаламіну, фолатів, вітаміну С.  
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Програма Dietplan7 є програмним пакетом для комплексного, 

висококваліфікованого, доступного нутріціологічного аналізу, розрахована на 

спеціалістів дієтологів та нутріціологів. Dietplan7 може обробляти таблиці 

харчових продуктів з ряду джерел а також аналізувати будь який рецепт, меню чи 

харчовий щоденник застосовуючи бази даних з інших джерел без обмежень. 

Програма містить повний набір всіх харчів і нутрієнтів з сьомого видання 

«McCance and Widdowson’s The Composition of foods» та переглянутої і 

доповненої бази «Composition of Foods Integrated». 

Об’єктивне обстеження проводилось за загальноприйнятими клінічними 

методиками [8], проводилась пальпація та перкусія передньої черевної стінки, 

визначалися симптоми Г. Кера, Дж. Мерфі, Н. Ортнера. 

Для визначення вегетативного статусу було застосовані методики анкетного 

опитування та інструментального дослідження. Застосовано опитник А. Вейна - 

опитник для виявлення ознак вегетативних змін (А. Вейна) [16]. Опитник містить 

одинадцять питань у доступній формі, заповнюється пацієнтом. Для оцінки 

розроблена бальна система та виведені межі для інтерпретації, при перевищенні 

кількості балів 15 можна говорити про наявність синдрому вегетативних розладів 

[16]. 

Для інструментального дослідження вегетативного статусу було застосовано 

варіабельність серцевого ритму (ВСР). Параметри ВСР вивчали за допомогою 

комп’ютерного електрокардіографа «ПоліСпектр» («Нейрософт», Росія). ВСР 

досліджували у стані спокою (лежачи) — 5 хвилинний стаціонарний інтервал та 

під час ортостатичної проби. Спектральні показники оцінювалися за повільними 

дуже низькочастотними хвилями 2-го порядку (VLF), низькочастотними 

повільними хвилями 1-го порядку (LF) і високочастотними хвилями (HF). 

Аналізували загальну спектральну потужність (ТР) серцевого ритму. Часові 

характеристики оцінювали за параметрами SDNN (середнє квадратичне 

відхилення тривалості середніх кардіоциклів), RMSSD (стандартне відхилення 

середньої величини RR інтервалу) і pNN50 (відсоток пар сусідніх кардіоциклів, 
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які відрізняються більш ніж на 50 мс). Усі аналізовані параметри визначалися та 

оцінювалися згідно із сучасними кардіоритмологічними стандартами [161]. 

Проводили дослідження біохімічного аналізу крові на вміст мікро- та 

макроелементів. Вимірювання кількості міді, цинку свинцю та кадмію 

проводилося методом інверсійної вольтамперометрії за допомогою приладу – 

аналізатор вольтамперометричний АВА-3 (МВВ 081/12-0148-04 «Методика 

выполнения измерений содержания кадмия, свинца, меди, цинка в биообъектах 

(кровь моча) методом инверсионной вольтамперометрии»). Вимірювання 

кількості кальцію, магнію, нікелю, марганцю проводилося методом атомно-

абсорбційної спектрофотометрії за допомогою приладу – спектрофотометр 

атомно-абсорбційний С-115 М 1 (Руководство по методам анализа качества и 

безопасности пищевих продуктов /Рос. Акад. мед. Наук, Ин-т питания; Под ред. 

И.М. Скурихина, В.А. Тутельяна, М.:1988, стр. 188-195) 

Ультразвукове дослідження жовчного міхура з функціональним 

навантаженням проводили за загальноприйнятою методикою [103], з реєстрацією 

розмірів ЖМ натще та через 15, 30, 40, 60 хв після жовчогінного сніданку (два 

яєчні жовтки). Визначаючи коефіцієнт скорочення (фракцію спорожнення), брали 

до уваги об’єм ЖМ під час максимального скорочення після жовчогінного 

сніданку. Об’єм ЖМ обрахований за формулою: (w*d*h*0,000523), де w, d, h – 

розміри ЖМ.  

Катамнестичне спостереження містило в собі аналіз анамнестичних даних 

(скарг, їх частоти, вираженості) та об’єктивне обстеження живота через 3 місяці 

після пройденого лікування. 

Лікування відповідало уніфікованому клінічному протоколу медичної 

допомоги дітям із захворюваннями органів травлення, Наказ МОЗ України №59 

від 29.01.13. Застосування холеспазмолітиків чи холекінетиків дітям з гіпер- чи 

гіпофункцією, відповідно, призначалося лише у випадках загострення болю.  

Лікувальний акцент був спрямований на комплексну реабілітацію, корекцію 

харчового раціону, що передбачала врегулювання схеми харчування і вибір 

пріоритетних продуктів в харчовому раціоні. Рекомендувалось вживати 
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різноманітні каші (гречана, рисова, злакові), окремо фрукти та ягоди, м’ясні та 

рибні продукти варені, тушковані чи парової обробки, в якості напоїв - 

свіжоприготовані соки, компоти та збільшення вживання мінеральних вод 

середньої мінералізації і середньої газонасиченості (гіпокінетичний тип) та малої 

мінералізації і малої газонасиченості (гіперкінетичний тип). Звертали увагу на 

вживання їжі в спокійних умовах та ретельне пережовування з урахуванням 

апетиту дитини, але відповідно рекомендованій кількості приймань. В підборі 

раціону враховувалися основи роздільного харчування, принципи 

антиоксидантної насиченості для оновлення організму, достатня кількість 

«баластів» у раціоні. У дітей з гіпертонічним типом ФРБТ  додатково обмежували 

бульйони, гострі харчові приправи, продукти з вираженими холекінетичними 

властивостями.  

В першій групі діти впродовж місяця вживали квітковий пилок – за наявності 

гіперкінетичного типу по 1 чайній ложці зранку натще та перед обідом за 30 хв. 

до їжі, гіпокінетичного типу - по 1 чайній ложці квіткового пилку в суміші з 

медом 1:1 (масові частки) тричі на день за 20 хв. до вживання їжі. Пилок 

рекомендували не ковтати відразу, а розсмоктувати як мінімум кілька хвилин, що 

забезпечує краще засвоєння; через 10-15 хвилин запити негазованою водою.  

В руховий режим призначалось додаткове виконання спеціальних вправ. 

Кінезіологічний реабілітаційний комплекс проводили з метою декомпресії 

спинномозкових корінців та близько розташованих нервових гангліїв. Також для 

розширення функціонального резерву хребцевих рухових сегментів. Комплекс 

включав прості для розуміння та легкі у виконанні вправи. Дорсофлексія 

вертебрального стовпа проводилась у положенні лежачи на животі, руки 

закладені за поперек. Корпус тіла підносити вверх до відчуття напруги у попереці, 

в такому положенні затриматись на 5-7 секунд до відчуття легкої втоми у 

напружених м’язах, після чого в цьому ж положенні на кілька секунд напружити 

більше праву половину спини (вище підняти одне плече) а потім ліву (вище 

підняти інше плече). Після такого напруження м’язів лягти вільно та відпочити 

10-15с., відновивши дихання. Таку вправу повторити мінімум тричі. При 
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гіперкінетичному типу затримка в напруженні менша - 2-3 секунди, повторення 5-

7 раз.  

Друга вправа в положенні лежачи на спині, коліна притулити до себе та 

обхопити руками, голову чолом привести в напрямку до колін та погойдатись 

вперед-назад в такому положенні декілька разів. Третя вправа – зігнуті коліна 

відхилити в один бік а зігнуті лікті разом в інший бік, протилежний колінам, 

затримавши напруження на вершині вдиху, затриматись в такому положенні 

кілька секунд, тоді повільний видих, відчувши розтяжку; так в різні боки 

поперемінно кілька разів. Четверта вправа – черевне дихання: лежачи на спині 

вдих через ніс з надуванням живота (рука лікаря на животі для контролю у 

випадку демонстрації вправи) та видих через рот повільно з втягненням живота, 

повторення 3-5 раз. 

Вправи виконувались на твердій основі в денний час не менше години до чи 

після прийому їжі. Вправи виконувалися вмотивовано з усвідомленням того що 

спина та живіт розвантажуються. Пояснення по техніці виконання отримували 

діти від лікаря з відтворенням на кушетці в амбулаторних умовах, що забезпечило 

відповідність опису вправ та способу відтворення.  

2.3 Загальна характеристика обстежених дітей 

У таблиці 2.1 наведена вікова характеристика дітей: у групі дітей з ФРБТ за 

гіперкінетичним типом, n=38, 26,3±7,1% дітей 11-12 років, 34,2±7,7% 13-14 років, 

39,5±7,9% 15-17 років. У групі дітей з ФРБТ за гіпокінетичним типом 25±5,1% 

дітей 11-12 років, 36,1±5,7% 13-14 років, 38,9±5,7% 15-17 років. 

 

Таблиця 2.1 - Розподіл обстежених дітей по віку 

Вік 

ФРБТ за гіперкінетичним типом, 

n=38 

ФРБТ за гіпокінетичним типом,  

n=72 

n % n % 

11-12рр 10 26,3±7,1 18 25±5,1 

13-14рр 13 34,2±7,7 26 36,1±5,7 

15-17рр 15 39,5±7,9 28 38,9±5,7 
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Як видно з даних, наведених у таблиці 2.2, серед обстежених дітей в обох 

групах переважають дівчата. У групі дітей з ФРБТ за гіперкінетичним типом, 

n=38 дівчат 60,5±7,9% та хлопців 39,5±7,9% (р>0,05), у групі дітей з ФРБТ за 

гіпокінетичним типом дівчат 55,6±5,9% та хлопців 44,4±5,9% (р>0,05). 

 

Таблиця 2.2 - Розподіл обстежених дітей за статтю 

 

 

2.4 Статистичні методи  

Дані клінічних спостережень були статистично оброблені на комп’ютері за 

допомогою ліцензійних програм (Microsoft Exel 2010, Statistica 6.1 (серійний 

номер AGAR909E415822FA)) статистичної обробки даних [10, 104]. Для оцінки 

результатів досліджень вивчались такі показники: достатня чисельність вибірки 

(n), середнє арифметичне (М), дисперсія (sx2), середнє квадратичне відхилення 

(sx), коефіцієнт варіації (Cv), помилка середнього квадратичного відхилення (m), 

довірчі границі та достовірна відмінність різниці результатів. Усереднені дані 

наведені як М±м, де М – середнє арифметичне значення, м - ст. похибка 

середнього арифметичного. Нормальність розподілу показників оцінювалась за 

допомогою W-критерію Шапіро-Уілка. Для виявлення статистичної різниці між 

показниками в групах, розподілених нормально, застосовувався t-критерій 

достовірності Ст’юдента, ступінь значимості – р. У випадках відмінності 

порівнювальних даних р<0,05 вибіркова різниця оцінена як статистично значуща 

з вірогідністю 95 %, при р<0,01 – вибіркова різниця надійна з ймовірністю 99 %. 

Стать 

ФРБТ за гіперкінетичним 

типом, n=38 

ФРБТ за гіпокінетичним 

типом,  n=72 

n % n % 

жіноча 23 60,5±7,9 40 55,6±5,9 

чоловіча 15 39,5±7,9 32 44,4±5,9 
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Якщо р>0,05, то вибіркова різниця ненадійна, тобто відмінності у вибірках не 

вірогідна. Статистичний аналіз проводився згідно із загальноприйнятими 

вимогами проведення клінічних досліджень [10, 104]. 
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РОЗДІЛ 3 РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ ОСОБЛИВОСТЕЙ СТАНУ ЗДОРОВ’Я 

ДІТЕЙ З ФУНКЦІОНАЛЬНИМИ РОЗЛАДАМИ БІЛІАРНОГО ТРАКТУ 

3.1 Результати скринінгового моніторингу стану здоров’я школярів 

Для скринінгового моніторингу стану здоров’я школярів було застосовано 

модифіковану дисертантом анкету. Опитано 418 учнів. Результати представлені у 

табл. 3.1.  

 

Таблиця 3.1 - Частота основних скарг, характерних для функціональних 

порушень та органічних захворювань травної системи у опитаних дітей 

Скарги 

часто  періодично ніколи 

n % n % n % 

Чи бувають у тебе болі в животі? 17 4,1 310 74,2 91 21,8 

Чи часто бувають відрижку? 55 13,2 252 60,3 111 26,6 

Чи буває нудота? 12 2,9 204 48,8 202 48,3 

Чи було останні пів року 

блювання? 
17 4,1 130 31,1 271 64,8 

Чи турбує печія? 0 0 96 23,0 322 77 

 

Згідно отриманих результатів анкетування, найбільш частою скаргою 

школярів 5-11 класів був біль живота, який зустрічався у 78,3% учнів. Скарги на 

частий біль в животі висловлювали 4,1% опитаних дітей, 74,2% відмічали 

періодичний біль в животі. На другому місці за частотою у школярів цієї вікової 

групи була скарга на відрижку, що часто спостерігалось у 13,2% школярів і 

періодично – у 60,3% школярів. На третьому місці за частотою в дослідженні 

були скарги на нудоту – 51,7%. При цьому часто нудота спостерігалась у 2,9% 

школярів, періодично – у 48,8% школярів. Майже у третини школярів 

спостерігались блювання (35,2%), часті епізоди блювання спостерігалися у 4,1% 

школярів, періодичні – у 31,1% школярів цієї вікової групи. Періодична печія 

спостерігалась 23% школярів (табл. 3.1). Отримані дані свідчать про достатньо 
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високу поширеність скарг, характерних для функціональних або органічних 

розладів травлення у підлітків, які, при цьому, не знаходяться на диспансерному 

обліку та вважаються здоровими. 

На основі цих даних була проаналізована сукупна частота всіх вищевказаних 

скарг для кожної дитини окремо. Для цього «періодичні» скарги були оцінені 

коефіцієнтом 0,3, а «часті» скарги -  коефіцієнтом 0,5, відсутність скарг – 0,0, 

тобто максимум 2,5 бали. При цьому середній коефіцієнт для дитини становив 

0,8. У 40% сумарний коефіцієнт не перевищив 0,6, тобто у них було не більше 

двох періодичних скарг, що носить характер спорадичності. У 33% дітей 

коефіцієнт перевищив 1,1, що свідчить про сукупність кількох частих або більше 

трьох періодичних скарг та може розцінюватись як прояв функціональних 

розладів травного тракту.  

Частою скаргою серед дітей був біль голови, що турбував 76% дітей 

періодично, 10% часто та 3% постійно. Швидку втомлюваність відмічали 16% 

осіб періодично та 10% часто. Також достатньо поширеними виявились скарги на 

«холодні руки/ноги» та підвищену пітливість, які сягали 29% та 54% відповідно. 

Наявність запаморочень відмічали 42%: 36% періодично, 4% часто та 2% 

постійно (табл. 3.2). 

 

Таблиця 3.2 - Частота скарг, які характеризують вегетосудинні 

порушення у опитаних дітей 

Скарги 

постійно часто  періодично ніколи 

n= % n= % n= % n= % 

Чи турбують болі голови? 
12 3 42 10 318 76 46 11 

Чи швидко ти втомлюєшся? 
0 0 42 10 67 16 309 74 

Чи бувають у тебе скарги на 

холодні руки/ноги? 
17 4 59 14 46 11 296 71 

Чи відзначаєш підвищену 

пітливість? 
12 3 14 3 201 48 191 46 

Чи бувають запаморочення? 
8 2 17 4 150 36 243 58 
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З метою оцінки цих результатів по кожній дитині були поставлені 

коефіцієнти: до відповіді «рідко» на будь-яке з питань коефіцієнт 0,3, біля 

відповіді «часто» - 0,5, «постійно» - 1. Середній коефіцієнт 1,1. До групи ризику 

можна віднести тих, у кого коефіцієнт більше 1,4, а це 33% дітей. Відсоток дітей, 

які по двох комплексах питань мали коефіцієнт вище середнього становив 16%, 

тобто майже кожну шосту дитину паралельно турбували скарги характерні для 

розладів шлунково-кишкового тракту та нейроциркуляторних розладів. 

З анамнезу вдалось визначити, що 21% школярів лікувалися з приводу 

захворювань травної системи, обтяжена спадковість батьків на ці захворювання 

була відмічена у 11% школярів.  

Комплекс анкетних питань стосовно визначення харчового стереотипу, 

включав оцінку харчування, апетиту, характеристики прийому їжі, ін. Оцінюючи 

своє харчування 76% відповіли як добре, 21% - задовільне, лише 2 відсотки 

оцінили як погане. Стосовно апетиту – то 93% вважали свій апетит нормальним, 

5% надмірним і 1% поганим. Аналізуючи режим харчування (фіксовані час, місце 

і регулярність прийому їжі) з’ясовано що 54% не харчувалися у фіксований час, 

9% харчувалися у фіксований час по годинах, 36% – не завжди. 20% опитаних не 

мали фіксованого місця для прийому їжі, а 25% вживали їжу не регулярно. 

Оцінюючи ряд показників, можна відмітити чимало проблемних моментів у 

харчових звичках. За даними сучасних досліджень раціональний прийом їжі 

передбачає спокійну обстановку та більше харчове навантаження на першу 

частину дня. Серед опитаних дітей вказали, що часто і постійно харчувалися 

перед телевізором 32% (29% і 3% відповідно). На часте безпосередньо перед сном 

харчування вказали 29% , постійне – 6%, а ніколи і рідко – 17% і 48%. Як 

виявилось, 46% дітей рідко з охотою їли зранку, а постійно охоче їли зранку лише 

17%. Вчені відзначають фізіологічну роль голоду в процесі живлення, а серед 

дітей 49% вказали, що ніколи не доводилося довго бути голодним. 70% ніколи не 

їли примусово, іншим 30% інколи доводилося їсти примусово, що не є 

раціональним в моделі харчування. 41% дітей не їли обід в школі, вживаючи 
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канапку або чай, а 59% - обідали в школі. Розподіляючи добовий об’єм їжі серед 

опитаних, на сніданок припало 25 %, на обід – 36%, на вечерю – 30%.  

Важливим питанням сьогодення є брак рухової активності та надмір 

статичних навантажень при сидінні перед комп’ютером чи телевізором. 

Аналізуючи ці питання було з’ясовано, що третина дітей за телевізором 

проводили 4 годити і ще 19% - 3 години, тобто більше половини дітей 

перевищували рекомендовані норми. Схожі дані бачимо по терміну сидіння перед 

комп’ютером – 51% дітей проводили 3-4 години в день, сидячи за комп’ютером і 

38% 1-2 години. Проаналізувавши сумарний час, проведений перед телевізором та 

комп’ютером, можна відмітити що 24% дітей 7-8 годин вдома проводили сидячи. 

23% гуляли менше двох годин на день, і лише 37% виконували ранкову зарядку. 

Середній час перегляду телевізора 2,6 години, а сидіння за комп’ютером – 2,4 

години. Ці дані свідчать про великий відсоток дітей з недостатньою руховою 

активністю, а також дані середніх значень перевищують рекомендовані 

нормативи. Такий стан справ негативно впливає передусім на здоров’я людини – 

недостатня фізична активність є одним з основних факторів ризику розвитку 

неінфекційних захворювань (серцево-судинні захворювання, рак і діабет), а також 

є четвертим за значимістю фактором ризику смерті у світі [176]. 

Також в анкеті проаналізовані деякі питання психоемоційного стану. Зокрема 

з’ясовано що 54% відмічали невмотивовану дратівливість, агресивність і у 53% 

часто бувало пригнічення настрою. Серед всіх опитаних 37% на обидва питання 

відповіли так. Ніколи, рідко і часто обговорювали свої проблеми з батьками 

відповідно 18, 53 і 29%. Часто мали конфлікти з однолітками 16%. Отже 

скринінгове анкетування є інформативним діагностичним методом для виявлення 

ранніх проявів функціональних розладів травної системи та для моніторингу 

стану здоров’я молоді. Дане дослідження дає змогу визначити основні медико-

соціальні особливості життя школярів, оцінити поширеність основних скарг та 

загрозливих симптомів, основні тенденції у їхніх звичках, виокремити групи 

ризику для подальшого поглибленого огляду та обстеження. Проаналізовані 

результати дозволили відзначити нездорові тенденцій в харчових звичках та 
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руховій активності молоді. Можна підкреслити що відсоток дітей з недостатньою 

руховою активністю достатньо високий. Серед опитаних респондентів 33% 

схильні до функціональних розладів травного тракту, а 16 % паралельно мали 

тенденцію до нейроциркуляторних розладів. 

3.2 Регіональні клінічні особливості дітей з функціональними розладами 

біліарного тракту  

Наявність скарг у дітей з ФРБТ в залежності від типу розладів зображено на 

рисунку 1. 

 

рис.1 Регіональні особливості клінічного перебігу ФРБТ
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Аналізуючи регіональні клінічні особливості, в першу чергу можна відмітити 

характер скарг та результати об’єктивного обстеження. Результати подані у 

таблиці 3.3 

Таблиця 3.3 - Характеристики больового симптому за наявності 

функціональних розладах біліарного тракту у дітей в залежності від типу 

кінетичних розладів 

Скарги та їх частота 

Гіперкінетичний 

тип, n=38 

Гіпокінетичний 

тип,  n=72 

Статистичні 

показники 

n %  n % р 

1 2 3 4 5 6 

Біль в пр. під ребер’ї 38 100 72 100 >0,05 
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1 2 3 4 5 6 

наявний до 2-х раз на місяць 3 7,9±4,4 7 9,7±3,5 >0,05 

наявний 3-4р/м 8 21,1±6,6 13 18,1±4,5 >0,05 

наявний 1-2 рази на 

тиждень 
16 42,1±8 31 43,1±5,8 >0,05 

наявний через день 9 23,7±6,9 17 23,6±5 >0,05 

наявний щодня 2 5,3±3,6 4 5,6±2,7 >0,05 

Біль тупий, ниючий 7 18,4±6,3* 72 100±0* <0,01 

відсутній 31 81,6±6,3* 0 0 <0,01 

наявний до 2-х раз на місяць 2 5,3±3,6 7 9,7±3,5 >0,05 

наявний 3-4р/м 2 5,3±3,6* 17 23,6±5* <0,01 

наявний 1-2 рази на 

тиждень 
1 2,6±2,6* 34 47,2±5,9* <0,01 

наявний через день 2 5,3±3,6 12 16,7±4,4 >0,05 

наявний щодня 0 0 2 2,8±1,9 >0,05 

Біль гострий 37 97,4±2,6* 12 16,7±4,4* <0,01 

відсутній 1 2,6±2,6* 60 83,3±4,4* <0,01 

наявний до 2-х раз на місяць 3 7,9±4,4 2 2,8±1,9 >0,05 

наявний 3-4р/м 9 23,7±6,9 8 11,1±3,7 >0,05 

наявний 1-2 рази на 

тиждень 
17 44,7±8,1* 2 2,8±1,9* <0,01 

наявний через день 7 18,4±6,3** 0 0 <0,05 

наявний щодня 1 2,6±2,6 0 0 >0,05 

* - вірогідна різниця показника між даними дітей з гіперкінетичним та гіпокінетичним типом розладів; р<0,01    

** - вірогідна різниця показника між даними дітей з гіперкінетичним та гіпокінетичним типом розладів; р<0,05 

 

Основними клінічними синдромами захворювання були диспепсичний, 

больовий, астеновеґетативний і холестатичний. Під час об’єктивного обстеження 

виявлялись позитивні симптоми  Кера, Мерфі, Ортнера.  

Провідним симптомом при ФРБТ являється больовий. Як видно з даних 

таблиці 3.3, больовий симптом характеризувався різною частотою та 

інтенсивністю. Аналізуючи частоту больового симптому, простежуємо 
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відсутність достовірної відмінності в частоті виникнення болю у групах з 

гіпокінетичним та гіперкінетичним типом розладів. В найбільшої кількості 

обстежених біль в середньому виникав 1-2 рази на тиждень, відповідно при ФРБТ 

за гіперкінетичним типом у 42,1±8% та при ФРБТ за гіпокінетичним типом у 

43,1±5,8%. Достовірну відмінність в характеристиці болю можна простежити між 

групами. У групі ФРБТ за гіперкінетичним типом біль тупий, ниючий у 

18,4±6,3%,  з ФРБТ за гіпокінетичним типом у 100% (р<0,01). Біль гострий у групі 

ФРБТ за гіперкінетичним типом у 97,4±2,6%, у групі з ФРБТ за гіпокінетичним 

типом 16,7±4,4% (р<0,01). 

Проаналізовано також частоту скарг, характерних для розладів травлення. 

Дані подані у таблиці 3.4. 

  

Таблиця 3.4 - Наявність та характеристика частоти скарг на нудоту, 

блювоту та поганий апетит  у дітей з функціональними розладами біліарного 

тракту в залежності від типу кінетичних розладів 

Скарги та їх частота 

Гіперкінетичний 

тип, n=38 

Гіпокінетичний 

типом,  n=72 

Статистичні 

показники 

n % n % р 

1 2 3 4 5 6 

Нудота 11 28,9±7,4 34 47,2±5,9 >0,05 

відсутні 27 71,1±7,4 38 52,8±5,9 >0,05 

наявні до 2-х раз на місяць 5 13,2±5,5 11 15,3±4,2 >0,05 

наявні 3-4р/м 4 10,5±5 14 19,4±4,7 >0,05 

наявні 1-2 рази на тиждень 2 5,3±3,6 6 8,3±3,3 >0,05 

наявні через день 0 0 3 4,2±2,4 >0,05 

Рвота 5 13,2±5,5 11 15,3±4,2 >0,05 

відсутні 33 86,8±5,5 61 84,7±4,2 >0,05 

наявні до 2-х раз на місяць 5 13,2±5,5 9 12,5±3,9 >0,05 

наявні 3-4р/м 0 0 2 2,8±1,9 >0,05 
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1 2 3 4 5 6 

Поганий апетит 25 65,8±7,7 50 69,4±5,4 >0,05 

відсутні 13 34,2±7,7 23 31,9±5,5 >0,05 

наявні до 2-х раз на місяць 4 10,5±5 5 6,9±3 >0,05 

наявні 3-4р/м 6 15,8±5,9 15 20,8±4,8 >0,05 

наявні 1-2 рази на тиждень 10 26,3±7,1 14 19,4±4,7 >0,05 

наявні через день 4 10,5±5 11 15,3±4,2 >0,05 

наявні щодня 1 2,6±2,6 5 6,9±3 >0,05 

** - вірогідна різниця показника між даними дітей з гіперкінетичним та гіпокінетичним типом розладів; р<0,05      

Примітки: р – достовірність відмінності. 

 

Серед цих симптомів, нудота турбувала 28,9±7,4% дітей з ФРБТ за 

гіперкінетичним типом (n=38), де у 13,2±5,5% до 2-х раз на місяць та у 10,5±5% 3-

4 рази на місяць. У дітей з ФРБТ за гіпокінетичним типом (n=72) нудота у 

47,2±5,9%, серед яких 15,3±4,2% до 2-х раз на місяць, 19,4±4,7% 3-4 рази на 

місяць, 12,5±3,9% через день та щодня. Частота блювоти нижча, складаючи 

відповідно 13,2±5,5% та 15,3±4,2% у випадку гіперкінетичних розладів та 

гіпокінетичних відповідно (р>0,05). На питання «як часто у вас поганий апетит» 

діти з ФРБТ за гіперкінетичним типом у 10,5±5% вказали до 2-х раз на місяць, у 

15,8±5,9% 3-4рази на місяць, у 26,3±7,1%  1-2 рази на тиждень, у 10,5±5% - через 

день, у 2,6±2,6% - щодня. На це ж питання діти з ФРБТ за гіпокінетичним типом 

відповіли:  6,9±3% вказали до 2-х раз на місяць,  20,8±4,8% 3-4рази на місяць, 

19,4±4,7%  1-2 рази на тиждень,  15,3±4,2% - через день, 6,9±3% - щодня. 

Достовірність відмінності вказаних показників між групами р>0,05 (табл.3.4).  

Характеристика частоти скарг на нестійкі випорожнення та закрепи у дітей з 

ФРБТ в залежності від типу кінетичних розладів подана у таблиці 3.5. 

 

Таблиця 3.5 - Наявність та характеристика частоти скарг на нестійкі 

випорожнення та закрепи у дітей з функціональними розладами біліарного 

тракту в залежності від типу кінетичних розладів 
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Скарги та їх частота 

Гіперкінетичний 

тип, n=38 

Гіпокінетичний 

тип,  n=72 

Статистичні 

показники 

n % n % р 

Нестійкі випорожнення 16 42,1±8 17 23,6±5 >0,05 

відсутні 22 57,9±8 55 76,4±5 >0,05 

наявні до 2-х раз на місяць 4 10,5±5 10 13,9±4,1 >0,05 

наявні 3-4р/м 7 18,4±6,3 4 5,6±2,7 >0,05 

наявні 1-2 рази на тиждень 4 10,5±5 3 4,2±2,4 >0,05 

наявні через день 1 2,6±2,6 0 0 >0,05 

Закрепи 11 28,9±7,4 38 52,8±5,9** <0,05 

відсутні 27 71,1±7,4 34 47,2±5,9** <0,05 

наявні до 2-х раз на місяць 4 10,5±5 10 13,9±4,1 >0,05 

наявні 3-4р/м 6 15,8±5,9 16 22,2±4,9 >0,05 

наявні 1-2 рази на тиждень 1 2,6±2,6 11 15,3±4,2** <0,05 

наявні через день 0 0 1 1,4±1,4 >0,05 

** - вірогідна різниця показника між даними дітей з гіперкінетичним та гіпокінетичним типом розладів; р<0,05       

 

На нестійкі випорожнення вказували 42,1±8% дітей з ФРБТ за 

гіперкінетичним типом, а з гіпокінетичним типом - 23,6±5% (р>0,05). На закрепи 

при гіперкінетичному типу вказали 28,9±7,4% опитаних, при гіпокінетичному - 

52,8±5,9% (р<0,05). Відповідно у 10,5±5% та 13,9±4,1% дітей в середньому 

закрепи були до 2-х раз на місяць (р >0,05 ), у 15,8±5,9% та 22,2±4,9% 3-4рази на 

місяць (р>0,05), у 2,6±2,6% та 15,3±4,2% 1-2 рази на тиждень (р<0,05)  

Як видно з даних таблиці 3.6, на слабкість вказували близько половини 

обстежених у обох групах. 15,8±5,9% дітей з ФРБТ за гіперкінетичним типом 

вказали на наявність слабкості до 2-х раз на місяць, 13,2±5,5% 3-4рази на місяць, 

13,2±5,5%  1-2 рази на тиждень, 7,9±4,4% - через день. На це ж питання діти з 

ФРБТ за гіпокінетичним типом відповіли: 6,9±3% вказали до 2-х раз на місяць, 

13,9±4,1%  3-4рази на місяць, 13,9±4,1%  1-2 рази на тиждень, 8,3±3,3% - через 

день, 8,3±3,3% - щодня. На пітливість при гіперкінетичному типу вказали 

26,3±7,1% дітей, при гіпокінетичному - 25±5,1% (р>0,05). Відповідно  7,9±4,4% та 

6,9±3% дітей до 2-х раз на місяць відмічали пітливість (р>0,05), 7,9±4,4% та 
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9,7±3,5% 3-4рази на місяць (р>0,05), у 5,3±3,6% та 4,2±2,4% 1-2 рази на тиждень 

(р>0,05), 5,3±3,6% та 4,2±2,4% - через день (р>0,05). На біль голови при 

гіперкінетичному типу вказали 50±8,1%, при гіпокінетичному - 48,6±5,9% 

(р>0,05). Відповідно 15,8±5,9% та 15,3±4,2% відмічали біль голови до 2-х раз на 

місяць (р>0,05), 21,1±6,6% та 16,7±4,4% дітей вказали на частоту болю голови 3-4 

рази на місяць (р>0,05), 13,2±5,5% та 13,9±4,1% 1-2 рази на тиждень (р>0,05). 

Частота скарг, характерних для вегетативних розладів у дітей з ФРБТ в 

залежності від типу кінетичних розладів подана у таблиці 3.6. 

Таблиця 3.6 - Частота скарг, характерних для вегетативних розладів у дітей з 

функціональними розладами біліарного тракту в залежності від типу 

кінетичних розладів 

Скарги та їх частота: 

Групи дітей: Статистичні 

показники гіперкінетичний 

тип, n=38 

гіпокінетичний 

тип,  n=72 

 n % n % р 

1 2 3 4 5 6 

Слабкість 19 50±8,1 37 51,4±5,9 >0,05 

відсутні 19 50±8,1 35 48,6±5,9 >0,05 

наявні до 2-х раз на місяць 6 15,8±5,9 5 6,9±3 >0,05 

наявні 3-4р/м 5 13,2±5,5 10 13,9±4,1 >0,05 

наявні 1-2 рази на тиждень 5 13,2±5,5 10 13,9±4,1 >0,05 

наявні через день 3 7,9±4,4 6 8,3±3,3 >0,05 

наявні щодня 0 0 6 8,3±3,3** <0,05 

Пітливість 10 26,3±7,1 18 25±5,1 >0,05 

відсутні 28 73,7±7,1 54 75±5,1 >0,05 

наявні до 2-х раз на місяць 3 7,9±4,4 5 6,9±3 >0,05 

наявні 3-4р/м 3 7,9±4,4 7 9,7±3,5 >0,05 

наявні 1-2 рази на тиждень 2 5,3±3,6 3 4,2±2,4 >0,05 
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1 2 3 4 5 6 

наявні через день 2 5,3±3,6 3 4,2±2,4 >0,05 

Біль голови 19 50±8,1 35 48,6±5,9 >0,05 

відсутні 19 50±8,1 37 51,4±5,9 >0,05 

наявні до 2-х раз на місяць 6 15,8±5,9 11 15,3±4,2 >0,05 

наявні 3-4р/м 8 21,1±6,6 12 16,7±4,4 >0,05 

наявні 1-2 рази на тиждень 5 13,2±5,5 10 13,9±4,1 >0,05 

наявні через день 0 0 2 2,8±1,9 >0,05 

** - вірогідна різниця показника між даними дітей з гіперкінетичним та гіпокінетичним типом розладів; р<0,05       

 

3.3. Харчовий статус дітей з функціональними розладами біліарного тракту, 

аналіз харчового щоденника 

 

У таблиці 3.7 наведено середньодобові кількості надходжень нутрієнтів та 

вітамінів згідно аналізу харчових щоденників дітей з ФРБТ за гіперкінетичним 

типом.  

Таблиця 3.7 - Середньодобові кількості надходжень нутрієнтів та 

вітамінів згідно аналізу харчових щоденників дітей з функціональними 

розладами біліарного тракту за гіперкінетичним типом, (n=38) 

 

Показники 
Спожито на 

добу 

Середнє 

відхилень 

від норми, 

% 

Усереднені 

нормативні 

значення 

p 

1 2 3 4 5 

Білки, грамів  70,3±1,5* -21,5±1,7 90,8±0,9 <0,01 

Жири, грамів  84,4±2,5 4,3±3,1 81,8±0,8 >0,05 

Вуглеводи, грамів  392,6±8,5* -5,5±2,4 423,7±4 <0,01 

Енергія, кілокалорій  2510,3±46,7* -8,6±1,9 2793,4±26,6 <0,01 

Вітамін D, мікрограмів. 1,58±0,14* -36,7±5,6 2,5±0,02 <0,01 

Вітамін Е, міліграмів. 7,1±0,4* -38,5±3,9 12,63±0,12 <0,01 
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1 2 3 4 5 

Тіамін, міліграмів. 1,79±0,05* 46,9±4,8 1,27±0,01 <0,01 

Рибофлавін, міліграмів. 1,43±0,05 -0,8±3,8 1,52±0,01 >0,05 

Піридоксин, міліграмів. 1,45±0,06* -7,8±4,2 1,63±0,02 <0,01 

Ціанокобаламін, 

мікрограмів. 
3,55±0,17* 77,7±8,4 2±0,02 <0,01 

Фолати, мікрограмів. 242,4±5,7* 48,1±4,1 174,2±1,7 <0,01 

Вітамін С, міліграмів. 102,1±4,9* 39,1±6,6 74,9±0,7 <0,01 

Вітамін А, мікрограмів. 698,4±43,2* -20,6±4,9 936,8±8,9 <0,01 

* - вірогідна різниця показника між спожитими нутрієнтами та нормативними значеннями; р<0,01 

 

Середнє значення калорійності добового раціону  було нижчим за нормативні 

значення на 8,6±1,9% (р<0,01) і становило 2510,3±46,7 кКал. Середнє 

надходження жирів в раціоні становило 84,4±2,5 г., що суттєво не відрізнялося від 

нормативного. При цьому середня кількість насичених жирних кислот складала 

39,7±1,7 г., моно-ненасичених – 26,2±0,7 г. та 9,5±0,56 г. полі-ненасичених 

жирних кислот, холестеролу 200,6±14,4 мг, що можна розглядати як відносну 

недостачу ненасичених жирних кислот по відношенню до насичених. Середнє 

добове споживання вуглеводів склало 392,6±8,5 г., що на -5,5±2,4% різниться від 

нормативних значень. Недостатнім було середньодобове споживання білків - 

70,3±1,5 г., що склало дефіцит 21,5±1,7% від норми для даного віку (табл. 3.7). 

Аналізуючи надходження вітамінів, можна відмітити недостатню кількість 

споживання вітамінів А та Е, усереднене надходження яких склало відповідно 

7,1±0,4 мг. для вітаміну Е та 698,4±43,2 мкг. від норми для вітаміну А, що 

продемонструвало дефіцит 38,5±3,9 % та 20,6±4,9 % відповідно. Надходження 

вітаміну D склало 1,58±0,14 мкг., середнє відхилення від норми 36,7±5,6 % 

(р<0,01). Середнє надходження тіаміну достатнє, склало 1,79±0,05 мг. Середнє 

надходження рибофлавіну незначно різнилося від норми, склавши 1,43±0,05 мг. 

(р>0,05). Недостатнє надходження піридоксину (7,8±4,2% від норми) склало 

1,45±0,06 мг. У достатній кількості згідно розрахунків надходили фолати, вітамін 
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С та ціанокобаламін, усереднені значення яких відповідно складають 

242,4±5,7 мкг., 102,1±4,9 мг.,  3,55±0,17 мкг. (табл. 3.7). 

У таблиці 3.8 наведено середньодобові кількості надходжень нутрієнтів та 

вітамінів згідно аналізу харчових щоденників дітей з ФРЖВШ за гіпокінетичним 

типом. 

Таблиця 3.8 - Середньодобові кількості надходжень нутрієнтів та вітамінів 

згідно аналізу харчових щоденників дітей з функціональними розладами 

біліарного тракту за гіпокінетичним типом, (n = 72) 

Показники 
Спожито на 

добу 

Середнє 

відхилень 

від норми, 

% 

Усереднені 

нормативні 

значення 

p 

Білки, грамів  89,9±1,4 -2,3±2,2 90,8±0,9 >0,05 

Жири, грамів  91,3±2,4* 9,7±2,7 81,8±0,8 <0,01 

Вуглеводи, грамів  451,6±6,6* 5,3±2,2 423,7±4,0 <0,01 

Енергія, кілокалорій  2870,8±26,0** 1,4±1,7 2793,4±26,6 <0,05 

Вітамін D, мікрограмів. 1,7±0,165* -33,2±5,7 2,5±0,02 <0,01 

Вітамін Е, міліграмів. 7,2±0,499* -42,9±3,4 12,63±0,12 <0,01 

Тіамін, міліграмів. 1,96±0,048* 52,4±4,1 1,27±0,01 <0,01 

Рибофлавін, міліграмів. 1,58±0,061 3,2±4,6 1,52±0,01 >0,05 

Піридоксин, міліграмів. 1,56±0,059 -5,2±3,9 1,63±0,02 >0,05 

Ціанокобаламін, мікрограмів. 4,1±0,175* 102,3±10,8 2,0±0,02 <0,01 

Фолати, мікрограмів. 278,1±7,4* 58,6±5,8 174,2±1,7 <0,01 

Вітамін С, міліграмів. 97,0±3,9* 27,3±6,8 74,9±0,7 <0,01 

Вітамін А, мікрограмів. 651,7±46,1* -31,9±4,2 936,8±8,9 <0,01 

* - вірогідна різниця показника між спожитими нутрієнтами та нормативними значеннями; р<0,01 

** - вірогідна різниця показника між спожитими нутрієнтами та нормативними значеннями; р<0,05 

 

У таблиці 3.8 наведено середньодобові кількості надходжень нутрієнтів та 

вітамінів згідно аналізу харчових щоденників дітей з ФРБТ за гіпокінетичним 

типом. Середнє значення калорійності добового раціону було вищим за 
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нормативні значення на 1,4±1,7 % (р<0,05) і становило 2870,8±26 кКал. Середнє 

надходження жирів в раціоні було вищим за норму і становило 91,3±2,4 г. При 

цьому середня кількість насичених жирних кислот складала 39,5±1,5 г., моно-

ненасичених 27,1±1,1 г. та 11,8±0,59 г. полі-ненасичених жирних кислот, 

холестеролу 284,4±18,1 мг, що також можна розглядати як відносну недостачу 

ненасичених жирних кислот по відношенню до насичених. Середнє добове 

споживання вуглеводів склало 451,6±6,6 г. що на 5,3±2,2 % вище від нормативних 

значень. Незначно різнилось середньодобове споживання білків, що склало 

89,9±1,4 г. (табл. 3.8). 

Аналізуючи надходження вітамінів у харчовому раціоні дітей з ФРБТ за 

гіпокінетичним типом можна також відмітити недостатню кількість споживання 

вітамінів А та Е. Усереднене надходження вітаміну А (ретинол еквіваленту) 

склало 651,7±46,1 мкг., що на 31,9±4,2 % нижче нормативних значень. 

Надходження вітаміну Е становило 7,2±0,5 мг., що продемонструвало дефіцит -

42,9±3,4 %. Надходження вітаміну D склало 1,7±0,16 мкг., середнє відхилення від 

норми -33,2±5,7 % (р<0,01). Середнє надходження тіаміну достатнє, склало 

1,96±0,048 мг. Середнє надходження рибофлавіну також достатнє, склало 

1,58±0,061 мг. Дещо знижене надходження піридоксину (5,2±3,9 % від норми, 

р>0,05) склало 1,56±0,059 мг. У достатній кількості, згідно розрахунків, надходять 

фолати, вітамін С та ціанокобаламін, усереднені значення яких відповідно 

складають 278,1±7,4 мкг., 97±3,9 мг., 4,1±0,175 мкг. (табл. 3.8). 

Середньодобові кількості надходжень мінералів згідно аналізу харчових 

щоденників дітей з ФРБТ за гіперкінетичним типом наведені у таблиці 3.9. 

Таблиця 3.9 - Середньодобові кількості надходжень мінералів згідно 

аналізу харчових щоденників дітей з функціональними розладами біліарного 

тракту за гіперкінетичним типом, (n=38) 

 

Показники 
Спожито на 

добу 

Середнє 

відхилень 

від норми, % 

Усереднені 

нормативні 

значення 

p 

1 2 3 4 5 
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1 2 3 4 5 

Ca, міліграмів 1052,5±29,55* -12,3±2,5 1200±11,44 <0,01 

Mg, міліграмів  270,8±6,3* -10,1±2,9 317,4±3 <0,01 

P, міліграмів  1203,8±21,1 0,3±1,8 1200±11,4 >0,05 

Fe, міліграмів 12,5±0,32* -8,3±2,8 13,8±0,13 <0,01 

Cu, міліграмів 1,48±0,041* -15,4±4 1,99±0,019 <0,01 

Zn, міліграмів 10,17±0,34* -22,7±2,5 13,47±0,13 <0,01 

Se, мікрограмів 44,5±1,94 -3,2±4,1 47,4±0,45 >0,05 

J, мікрограмів 149,8±8,5* -9,1±4,8 178,9±1,7 <0,01 

 

* - вірогідна різниця показника між спожитими нутрієнтами та нормативними значеннями; р<0,01 

 

Як видно з даних, наведених у таблиці 3.9, в харчовому раціоні дітей з ФРБТ 

за гіперкінетичним типом середнє добове надходження фосфору становило 

1203,8±21,1 мг, що майже не відрізнялося від норми. Середнє надходження заліза 

12,5±0,32 мг., що різнилося на 8,3±2,8 % від норми (р<0,01). Середнє 

надходження селену склало відповідно 44,5±1,94 мкг., де відхилення від норми в 

сторону нестачі становило 3,2±4,1 % (р>0,05). Споживання йоду суттєвіше 

відрізнялося від норми, склавши дефіцит в 9,1±4,8 %. Кількість цинку в 

середньодобовому раціоні становила 10,17±0,34 мг, що демонструє дефіцит в 

22,7±2,5 %. Середня кількість міді становила 1,48±0,041 мг., що демонструє 

дефіцит в 15,4±4 % (р <0,01). Також ми визначили недостатність в раціоні дітей з 

ФРБТ таких елементів: кальцію 12,3±2,5 %  та магнію 10,1±2,9 % порівнюючи з 

усередненими нормами фізіологічних потреб для даного віку (табл.3.9). 

Середньодобові кількості надходжень мінералів згідно аналізу харчових 

щоденників дітей з ФРБТ за гіпокінетичним типом наведені у таблиці 3.10. 

 

Таблиця. 3.10 - Середньодобові кількості надходжень мінералів згідно 

аналізу харчових щоденників дітей з функціональними розладами біліарного 

тракту за гіпокінетичним типом, (n = 72) 
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Показники 
Спожито на 

добу 

Середнє 

відхилень 

від 

норми, % 

Усереднені 

нормативні 

значення 

p 

Ca, міліграмів 1251,3±40,74 2,8±3,8 1200±11,44 >0,05 

Mg, міліграмів  323,5±4,7 2,9±2,6 317,4±3 >0,05 

P, міліграмів  1445,9±30,3* 18,8±2,9 1200±11,4 <0,01 

Fe, міліграмів 13,7±0,28 -0,1±2,7 13,8±0,13 >0,05 

Cu, міліграмів 1,72±0,047* -12,6±3,3 1,99±0,019 <0,01 

Zn, міліграмів 11±0,28* -20±2,4 13,47±0,13 <0,01 

Se, мікрограмів 58,9±2,19* 24,1±5,4 47,4±0,45 <0,01 

J, мікрограмів 158,2±9,2** -9,9±5,7 178,9±1,7 <0,05 

* - вірогідна різниця показника між спожитими нутрієнтами та нормативними значеннями; р<0,01 

** - вірогідна різниця показника між спожитими нутрієнтами та нормативними значеннями; р<0,05 

 

З результатів дослідження, наведених у таблиці 3.10 видно, що в харчовому 

раціоні дітей з ФРБТ за гіпокінетичним типом середнє добове надходження 

кальцію становило 1251,3±40,74 мг, що майже не відрізнялося від норми. Середнє 

надходження заліза було 13,7±0,28 мг., що також не показало достовірної 

відмінності від нормативних значень (р>0,05). Середнє надходження селену 

склало 58,9±2,19 мкг., що відповідає добовій потребі в даному елементі. Середнє 

надходження йоду становило 158,2±9,2 мкг., що в середньому відрізнялося від 

норми на -9,9±5,7 % (р<0,05). Кількість цинку в середньодобовому раціоні 

становила 11±0,28 мг, що демонструє дефіцит в 20±2,4% (р<0,01). Середня 

кількість міді становила 1,72±0,047 мг., що демонструє дефіцит в 12,6±3,3 % 

(р<0,01). Середнє надходження кальцію склало 1251,3±40,74 мг. та магнію 

323,5±4,7 мг., що не демонструє достовірної відмінності порівнюючи з 

усередненими нормами фізіологічних потреб для даного віку (табл.3.10). 
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3.4 Стан вегетативної нервової системи у дітей з функціональними розладами 

біліарного тракту 

Функціонування ВНС у дітей з функціональними розладами біліарного 

тракту було оцінено за допомогою проведеного аналізу ВСР. Наявність синдрому 

вегетативної дисфункції було також визначено та основі опитувальника для 

виявлення ознак вегетативних змін (А. Вейна), так з’ясовано що у 85,5% 

обстежених дітей можна говорити про наявність синдрому вегетативної 

дисфункції, так як набрана кількість балів  у такої кількості дітей по оцінці 

опитувальника перевищувала 15. 

Часові параметри ВСР у дітей з функціональними розладами жовчовивідних 

шляхів при первинному обстеженні у фоновому режимі наведені у табл. 3.11 

Таблиця 3.11 - Часові параметри варіабельності серцевого ритму у дітей 

з функціональними розладами біліарного тракту при первинному обстеженні 

у фоновому режимі 

Показники 

ВСР 

Групи дітей: 

р 

з ФРБТ за 

гіперкінетичним типом, 

n=38 

з ФРБТ за 

гіпокінетичним типом, 

n=72 

RRNN, мс 804±16,8* 734,4±10,1* <0,01 

SDNN, мс 59,1±3,4* 47,4±1,9* <0,01 

RMSSD, мс 65,3±4,5* 38,2±2,3* <0,01 

pNN50, % 35,8±3* 17,9±1,8* <0,01 

CV, % 6,9±0,4 6,1±0,2 >0,05 

* - вірогідна різниця показника між даними дітей з гіперкінетичним та гіпокінетичним типом розладів; р<0,01  

 

Проаналізувавши показники ВСР у дітей обох груп при первинному 

обстеженні можна відмітити достатньо високу індивідуальність показників. 

Зокрема показник середнього відхилення RR інтервалів коливався в межах від 24 

мс до 98 мс. Проте аналізуючи середні значення часових параметрів ВСР у групах 

можна відмітити деякі особливості. Порівнюючи відмінність показників між 
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групою дітей з ФРБТ за гіперкінетичним типом (підгрупи 1А та 2А) та групою 

дітей з ФРБТ за гіпокінетичним типом (підгрупи 1Б та 2Б) можна відмітити 

достовірну різницю між значеннями кореня середньоквадратичних відхилень RR-

інтервалів та відсотком послідовних RR-інтервалів що різняться більше 50мс. Так, 

в середньому, RMSSD у 1 групі 65,3±4,5мс., у 2 групі 38,2±2,3мс. (р<0,01), а 

pNN50 відповідно 35,8±3% та 17,9±1,8% (р<0,01). Оскільки ці показники 

відповідають за тонус парасимпатичної нервової системи, то можна говорити про 

напруженість симпатичного відділу НС у дітей з гіпокінетичним типом у 

порівнянні з даними дітей з гіперкінетичним типом розладів моторики ЖВШ. 

Відповідно, активність парасимпатичного відділу навпаки знижена у дітей з 

гіпокінетичним типом, у порівнянні з дітьми з гіперкінетичним типом розладів 

моторики ЖВШ. Середнє квадратичне відхилення тривалості середніх 

кардіоциклів у дітей з гіперкінетичним типом становило 59,1±3,4мс., тоді як  у 

групі з гіпокінетичним розладом ФРБТ цей показник становив 47,4±1,9 мс. 

(р<0,01). CV у дітей з гіперкінетичним типом становило 6,9±0,4 %., у дітей з 

гіпокінетичним типом ФРБТ цей показник становив 6,1±0,2 %. (Р > 0,05). Між 

показниками основної групи та групи порівняння достовірної відмінності не 

відмічено (табл.3.11). 

Порівнюючи спектральні показники відмічається достовірна відмінність 

більшості показників між групами дітей з ФРБТ за гіперкінетичним типом та за 

гіпокінетичним типом, що показало різницю у функціонуванні ВНС при різних 

типах ФРБТ [66]. Так при первинному обстеженні у фоновому записі (в стані 

спокою) у дітей з гіпокінетичним типом ФРБТ відмічались достовірно вищі 

показники LF norm, співвідношення LF/HF, відсоток ланки дуже низьких частот 

(VLF%), та низьких частот (LF%), що свідчить про перевагу впливів симпатичної 

ланки у дітей з гіпокінетичним типом у порівнянні з даними дітей з 

гіперкінетичним типом. Нормований показник низькочастотних впливів у дітей з 

ФРБТ за гіпокінетичним типом становив 57,4±2%  у порівнянні з групою дітей з 

ФРБТ за гіперкінетичним типом, де цей показник становив 34,3±2% (р<0,01). 

Показник співвідношення LF/HF у дітей підгруп А склав 0,58±0,06, тоді як у дітей 



 73 

підгруп Б - 1,78±0,14 (р<0,01). Аналогічно внесок дуже низькочастотних впливів 

VLF 29±2,1% та 41,4±1,4% у осіб підгруп А та Б (р<0,01) та  внесок 

низькочастотних впливів LF 23,5±1,2% та 33,6±1,5% у дітей підгруп А та Б 

відповідно (р<0,01). Проте абсолютне значення впливів низьких та дуже низьких 

частот не продемонструвало достовірної відмінності між даними вказаних 

підгруп, так як  VLF становив 1127,4±123,1 мс2 та 1316,9±115,4 мс2 відповідно 

(р>0,05), а LF відповідно 1043,8±145,6 мс2 та 974,3±74,7 мс2 (р>0,05). Це вказує на 

те, що відмінність у показниках ВРС в більшій мірі викликана часткою 

високочастотних впливів, за які відповідає парасимпатична НС. Високочастотні 

впливи достатньо виражено відрізнялися у дітей з різним типом ФРБТ. За 

гіперкінетичного типу цей показник склав 2041,6±271,6 мс2 а за гіпокінетичного 

типу - 799,1±65,2 мс2. Впливи високих частот по нормованому показнику HF 

norm. у дітей підгруп А становили 65,7±2 n.u. та 42,6±2 n.u. у дітей підгруп Б 

(р<0,01). Також відрізнявся відносний показник цих впливів, складаючи  

47,5±2,2% від загальної потужності спектру у дітей підгруп А та 25,1±1,4% 

відповідно у дітей підгруп Б. Достовірно нижчі параметри HF%, HF(мс2) та HF 

norm. можна розглядати як відносну недостачу впливів парасимпитичного відділу 

ВНС у дітей з гіпокінетичним типом ФРБТ. Відмінною виявилась загальна 

потужність спектру, хоча в обох групах середнє значення цього показника 

вписується в загальноприйняті межі норми, проте у дітей з гіпокінетичним типом 

нижче та становить 3,1±0,2 мс2*103 у порівнянні з середнім значенням у дітей з 

гіперкінетичним типом, де становив 4,2±0,5 мс2*103  (табл. 3.12). 

Спектральні параметри ВСР у дітей з функціональними розладами 

жовчовивідних шляхів при первинному обстеженні у фоновому режимі 

представлені у табл. 3.12. 

 

 

Таблиця 3.12 -  Спектральні параметри варіабельності серцевого ритму 

у дітей з функціональними розладами біліарного тракту при первинному 

обстеженні у фоновому режимі 
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Показники 

ВСР: 

Групи дітей: 

р 

з ФРБТ за 

гіперкінетичним 

типом, n = 38 

з ФРБТ за 

гіпокінетичним типом,  

 n = 72 

TP, мс^2 4212,8±480,9** 3090,2±217,8** <0,05 

VLF, мс^2 1127,4±123,1 1316,9±115,4 >0,05 

LF, мс^2 1043,8±145,6 974,3±74,7 >0,05 

HF, мс^2 2041,6±271,6* 799,1±65,2* <0,01 

LF norm, n.u. 34,3±2* 57,4±2* <0,01 

HF norm, n.u. 65,7±2* 42,6±2* <0,01 

LF/HF 0,58±0,06* 1,78±0,14* <0,01 

%VLF 29±2,1* 41,4±1,4* <0,01 

%LF 23,5±1,2* 33,6±1,5* <0,01 

%HF 47,5±2,2* 25,1±1,4* <0,01 

* - вірогідна різниця показника між даними дітей з гіперкінетичним та гіпокінетичним типом розладів; р<0,01       

** - вірогідна різниця показника між даними дітей з гіперкінетичним та гіпокінетичним типом розладів; р<0,05    

 

Розглядаючи часові параметри показників ВСР при виконанні ортостатичної 

проби можна зробити висновок, що середнє квадратичне відхилення тривалості 

середніх кардіоциклів у дітей з гіперкінетичним типом та з гіпокінетичним типом 

ФРБТ майже не відрізнялися, складаючи 43±1,8 мс. та 43,2±1,5мс. (Р>0,05), але 

зміна цього показника в порівнянні з вихідним положенням спокою достатньо 

суттєва – у першій групі цей показник знизився на 16,1мс. а в другій лише на 

4,2мс. Це  можна розглядати як напруження компенсаторних та адаптаційних 

механізмів у дітей з гіпокінетичним типом ФРБТ. Значеннями кореня 

середньоквадратичних відхилень RR-інтервалів та відсоток послідовних RR-

інтервалів, що різняться більше 50мс. в ортопробі різниться  в дітей з різними 

типами ФРБТ як і при записі у фоновому режимі. RMSSD становив у дітей з 

гіперкінетичним типом та з гіпокінетичним типом ФРБТ 23,8±1 та 18,1±0,9мс., а 

pNN50 становив 4,3±0,4% та 2,2±0,3% відповідно (р<0,01). Достатньо стабільний 
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серед всіх дітей показник CV, що після ортостатичного навантаження дорівнював 

7,2±0,3% та 7,8±0,2% відповідно (табл. 3.13). 

Результати часових параметрів ВСР у дітей з функціональними розладами 

жовчовивідних шляхів при первинному обстеженні в ортостатичній пробі 

наведені у табл. 3.13. 

 

Таблиця 3.13 - Часові параметри варіабельності серцевого ритму у дітей з 

функціональними розладами біліарного тракту при первинному обстеженні в 

ортостатичній пробі 

Показники 

ВСР: 

Групи дітей: 

р 

З ФРБТ за 

гіперкінетичним 

типом, n = 38 

З ФРБТ за 

гіпокінетичним 

типом, n = 72 

RRNN, мс 624,4±9,2** 587,7±9,4** <0,05 

SDNN, мс 43±1,8 43,2±1,5 >0,05 

RMSSD, мс 23,8±1* 18,1±0,9* <0,01 

pNN50, % 4,3±0,4* 2,2±0,3* <0,01 

CV, % 7,2±0,3 7,8±0,2 >0,05 

* - вірогідна різниця показника між даними дітей з гіперкінетичним та гіпокінетичним типом розладів; р<0,01       

** - вірогідна різниця показника між даними дітей з гіперкінетичним та гіпокінетичним типом розладів; р<0,05    

 

Відмінність у спектральних показниках у дітей з функціональними розладами 

жовчовивідних шляхів при первинному обстеженні в ортостатичній пробі дещо 

була схожа з фоновим записом. Але загальна потужність спектру в дітей підгруп 

А склала 2623,4±188,9 мс2 і 2546,9±149,4 мс2 в дітей підгруп Б (р>0,05), а це 

свідчить про відсутність різниці між групами в загальній потужності впливів на 

ВСР при записі стоячи. Показовою є відмінність у відношенні низькочастотних та 

високочастотних впливів, яке склало 2,92±0,42 мс2 та 4,66±0,4 мс2 відповідно 

(р<0,01). Високочастотні впливи HF  у дітей з гіперкінетичним типом становили 

497,1±44,8 мс2 та 279,7±16,9мс2 у дітей з гіпокінетичним типом (р<0,01). 
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Відносний внесок цих впливів у загальну потужність спектру (%HF) становив 

відповідно 20,6±1,8% та 12,5±0,9% (р<0,01) у дітей з ФРБТ за гіперкінетичним 

типом та за гіпокінетичним типом відповідно. Те, що серед внесків у загальну 

потужність спектру достовірна відмінність була лише у високочастотних впливів, 

розглядається як знижена активність парасимпатичного відділу НС та відносне 

напруження симпатичного відділу НС у дітей з гіпокінетичними розладами (табл. 

3.14). 

Таблиця. 3.14 - Спектральні параметри ВСР у дітей з функціональними 

розладами біліарного тракту при первинному обстеженні в ортостатичній 

пробі 

Показники ВСР 

Групи дітей: 

р 

з ФРБТ за 

гіперкінетичним 

типом, n = 38 

з ФРБТ за 

гіпокінетичним 

типом, n = 72 

TP, мс^2 2623,4±188,9 2546,9±149,4 >0,05 

VLF, мс^2 1081,3±118,4 1147±71 >0,05 

LF, мс^2 1045±98,4 1120,2±111,8 >0,05 

HF, мс^2 497,1±44,8* 279,7±16,9* <0,01 

LF norm, n.u. 65,2±2,7* 77,4±1,2* <0,01 

HF norm, n.u. 34,8±2,7* 22,6±1,2* <0,01 

LF/HF 2,92±0,42* 4,66±0,4* <0,01 

%VLF 40,5±2,1 46,1±1,7 >0,05 

%LF 38,9±2,3 41,4±1,4 >0,05 

%HF 20,6±1,8* 12,5±0,9* <0,01 

* - вірогідна різниця показника між даними дітей з гіперкінетичним та гіпокінетичним типом розладів; р<0,01    

 

Висновки до розділу 3 

Скринінгове анкетування є інформативним діагностичним методом для 

виявлення ранніх проявів функціональних розладів травної ситеми та для 
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моніторингу стану здоров’я дітей. Дане дослідження дає змогу визначити основні 

медико-соціальні особливості життя школярів, оцінити поширеність основних 

скарг та загрозливих симптомів, основні тенденції у їхніх звичках, виокремити 

групи ризику для подальшого поглибленого огляду та обстеження. 

Проаналізовані результати дозволяють відзначити наявність нераціональних  

харчових звичок та стереотипну рухову активність підлітків. Можна підкреслити, 

що відсоток дітей з недостатньою руховою активністю є достатньо високим. 

Серед опитаних респондентів 33% схильні до функціональних розладів травного 

тракту, а 16 % паралельно мають тенденцію до нейроциркуляторних розладів. 

Провідним симптомом при ФРБТ є больовий симптом, що характеризується 

різною частотою та інтенсивністю. У дітей обох груп були наявні скарги на 

нудоту, поганий апетит, нестійкі випорожнення та закрепи. На закрепи за 

наявності гіперкінетичного типу вказали 28,9±7,4% дітей, за гіпокінетичного - 

52,8±5,9% (р<0,05). На нестійкі випорожнення вказували 42,1±8% дітей з ФРБТ за 

гіперкінетичним типом, а з гіпокінетичним типом - 23,6±5%. Також при 

первинному обстеженні виявлялись такі скарги, як слабкість, пітливість та біль 

голови. На слабкість вказували близько половини обстежених у обох групах. На 

пітливість при гіперкінетичному типу вказали 26,3±7,1% дітей, при 

гіпокінетичному - 25±5,1% (р>0,05). На біль голови при гіперкінетичному типу 

вказали 50±8,1%, при гіпокінетичному - 48,6±5,9% (р>0,05). У дітей з ФРБТ 

спостерігався дефіцит споживання основних макро- та мікронутрієнтів та 

вітамінів, що може впливати на моторно-евакуаторну функцію жовчного міхура 

та жовчовивідних шляхів. Згідно аналізу харчових щоденників дітей з ФРБТ за 

гіперкінетичним типом можна простежити ряд дефіцитів у харчовому раціоні. 

Середнє значення калорійності добового раціону становило 2510,3±46,7 кКал., що 

було нижче за нормативні значення на 8,6±1,9 % (Р<0,01) за рахунок низького 

рівня надходження білків та вуглеводів. Середнє добове споживання вуглеводів 

складало 392,6±8,5 г. що на 5,5±2,4 % різнилося від нормативних значень. 

Виражено недостатнім було середньодобове споживання білків 70,3±1,5 г., що 

склало дефіцит -21,5±1,7 % від норми для даного віку. Аналізуючи надходження 
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вітамінів можна відмітити достовірно нижчий рівень споживання вітаміну В6, 

вітаміну А, вітаміну Е, вітаміну D в обстежених дітей. Усереднене надходження 

вітаміну Е склало 7,1±0,4 мг. та вітаміну А 698,4±43,2 мкг., що продемонструвало 

дефіцит -38,5±3,9 % та 20,6±4,9 % відповідно. Надходження вітаміну D склало 

1,58±0,14 мкг., середнє відхилення від норми -36,7±5,6 % (р<0,01). Надходження 

піридоксину склало 1,45±0,06 мг., що на 7,8±4,2 % нижче від норми (р<0,01).  

Серед проаналізованих надходжень мінералів можна відмітити недостатню 

кількість кальцію, магнію, заліза, міді, цинку, йоду. В раціоні дітей з ФРБТ за 

гіперкінетичним типом недостатність кальцію склала 12,3±2,5 % та магнію 

10,1±2,9 % порівнюючи з усередненими нормами фізіологічних потреб для 

даного віку. Кількість цинку в середньодобовому раціоні становила 10,17±0,34 мг, 

що демонструє дефіцит в 22,7±2,5 %. Середня кількість міді становила 

1,48±0,041 мг., що демонструє дефіцит в 15,4±4 % (Р<0,01). Середнє 

надходження заліза 12,5±0,32 мг., що різнилося на 8,3±2,8 % від норми (Р<0,01). 

Кількість спожитого йоду становила 149,8±8,5 мкг., що показало дефіцит в 

9,1±4,8 % від норми. 

Згідно аналізу харчових щоденників дітей з ФРБТ за гіпокінетичним типом 

теж можна простежити ряд дефіцитів у харчовому раціоні. Достовірно нижчий 

рівень надходження вітамінів A, E, D. Усереднене надходження вітаміну А 

(ретинол еквіваленту) склало 651,7±46,1 мкг., що на 31,9±4,2 % нижче 

нормативних значень. Надходження вітаміну Е становило 7,2±0,5 мг., що 

продемонструвало дефіцит 42,9±3,4 %. Надходження вітаміну D склало 

1,7±0,16 мкг., середнє відхилення від норми 33,2±5,7 % (р<0,01). Серед мінералів 

у харчовому раціоні дітей з ФРБТ за гіпокінетичним типом достовірно нижче 

надходження міді, цинку та йоду. Середнє надходження йоду становило 

158,2±9,2 мкг., що в середньому відрізнялося від норми на 9,9±5,7 % (р<0,05). 

Кількість цинку в середньодобовому раціоні становила 11±0,28 мг, що 

демонструє дефіцит в 20±2,4 % (р<0,01). Середня кількість міді становила 

1,72±0,047 мг., що демонструє дефіцит в 12,6±3,3 % (р<0,01). Значення 

калорійності даного раціону не продемонструвало достовірної відмінності від 
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нормативних значень, склавши 2870,8±26 кКал., проте рівень жирів перевищив 

нормативні значення  на 9,7±2,7 % (р<0,01), становив 91,3±2,4 г. Отже за обох 

типів перебігу ФРБТ  спостерігався ряд дефіцитів. У всіх дітей виявлено дефіцит  

в харчовому раціоні цинку, міді, йоду, вітамінів Д, Е, А. Відмінним визначили  

кількість білків у середньодобовому раціоні, що була недостатня у дітей з 

гіперкінетичним типом. Кількість жирів була надмірна у середньодобовому 

раціоні дітей з гіпокінетичним типом. Нижчий рівень кількості кальцію та магнію 

був у дітей з гіперкінетичним типом ФРБТ. 

Проаналізувавши показники ВСР у дітей обох груп при первинному 

обстеженні можна відмітити достатньо високу індивідуальність показників. 

Аналізуючи середні значення часових параметрів ВСР у дітей з різними типам 

кінетичних розладів можна відмітити окремі особливості. Між даними дітей з 

гіперкінетичним та гіпокінетичним типами ФРБТ відмічається достовірна 

відмінність в більшості параметрів ВСР, що демонструє відмінність в 

напруженості та співвідношенні відділів ВНС. Можна відмітити достовірну 

різницю між значеннями кореня середньоквадратичних відхилень RR-інтервалів 

та відсотком послідовних RR-інтервалів що різняться більше 50мс. Оскільки ці 

показники відповідають за тонус парасимпатичної нервової системи, то можна 

говорити про напруженість симпатичного відділу НС у дітей з гіпокінетичним 

типом у порівнянні з даними дітей з гіперкінетичним типом розладів моторики 

ЖВШ. 
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РОЗДІЛ 4 РЕЗУЛЬТАТИ ВЛАСНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ: ДИНАМІКА СТАНУ 

ЗДОРОВ’Я ДІТЕЙ ПІД ВПЛИВОМ ЛІКУВАННЯ 

4.1 Динаміка клінічних симптомів у дітей двох груп спостереження 

Ефективність лікувального комплексу оцінювали в першу чергу на основі 

аналізу динаміки наявності та частоти скарг. У першій групі дітей з ФРБТ за 

гіперкінетичним типом бачимо зникнення больового симптому у 35±10,7% 

(Р<0,01), тоді як у другій групі у 22,2±9,8% (Р<0,05). У першій групі достовірно 

знизилась частота скарг на біль, у другій групі відмінність в частоті не достовірна 

(Таблиця 4.1). 

 

Таблиця 4.1 - Динаміка характеристики больового симптому у дітей з 

функціональними розладами біліарного тракту за гіперкінетичним типом 

 

Скарги та їх 

частота 

Групи дітей:  

Статистичні 

показники 

група 1A, n=20 група 2A, n=18 

до 

лікування  

після 

лікування  

до лікування  після 

лікування  

n % n % n % n % р1 р2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Біль в пр. під 

ребер’ї 
20 100 13 65±10,7* 18 100 14 77,8±9,8** <0,01 <0,05 

відсутні 0 0 7 35±10,7* 0 0 4 22,2±9,8** <0,01 <0,05 

до 2-х раз на 

місяць 
2 10±6,7 1 5±4,9 1 5,6±5,4 5 27,8±10,6 >0,05 >0,05 

3-4р/м 3 15±8 10 50±11,2** 5 27,8±10,6 6 33,3±11,1 <0,05 >0,05 

1-2 рази на 

тиждень 
10 50±11,2 2 10±6,7* 6 33,3±11,1 2 11,1±7,4 <0,01 >0,05 

через день 4 20±8,9 0 0** 5 27,8±10,6 1 5,6±5,4 <0,05 >0,05 

щодня 1 5±4,9 0 0 1 5,6±5,4 0 0 >0,05 >0,05 

Біль тупий, 

ниючий 
5 25±9,7 4 20±8,9 2 11,1±7,4 1 5,6±5,4 >0,05 >0,05 

відсутні 15 75±9,7 16 80±8,9 16 88,9±7,4 17 94,4±5,4 >0,05 >0,05 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

до 2-х раз на 

місяць 
1 5±4,9 3 15±8 1 5,6±5,4 1 5,6±5,4 >0,05 >0,05 

3-4р/м 1 5±4,9 1 5±4,9 1 5,6±5,4 0 0 >0,05 >0,05 

1-2 рази на 

тиждень 
1 5±4,9 0 0 0 0 0 0 >0,05 >0,05 

через день 2 10±6,7 0 0 0 0 0 0 >0,05 >0,05 

Біль гострий 19 95±4,9 12 60±11* 18 100 14 77,8±9,8** <0,01 <0,05 

відсутні 1 5±4,9 8 40±11* 0 0 4 22,2±9,8** <0,01 <0,05 

до 2-х раз на 

місяць 
2 10±6,7 4 20±8,9 1 5,6±5,4 5 27,8±10,6 >0,05 >0,05 

наявні 3-4р/м 4 20±8,9 7 35±10,7 5 27,8±10,6 6 33,3±11,1 >0,05 >0,05 

1-2 рази на 

тиждень 
10 50±11,2 1 5±4,9* 7 38,9±11,5 2 11,1±7,4 <0,01 >0,05 

через день 3 15±8 0 0 4 22,2±9,8 1 5,6±5,4 >0,05 >0,05 

щодня 0 0 0 0 1 5,6±5,4 0 0 >0,05 >0,05 
* - вірогідна різниця показника між даними дітей до лікування та після лікування; р1<0,01; 

** - вірогідна різниця показника між даними дітей до лікування та після лікування; р2<0,05; 

р1 – достовірність відмінності між даними дітей до лікування та після лікування у групі 1А (із застосуванням 

квіткового пилка);  

р 2 – достовірність відмінності між даними дітей до лікування та після лікування у групі 2А (без застосування 

квіткового пилка). 

 

Розглядаючи динаміку наявності та частоти скарг у дітей з ФРБТ за 

гіпокінетичним типом бачимо зникнення болю у 32,4±7,7% у першій групі 

(р<0,01) та у 17,1±6,4% у другій (р<0,05). Частота скарг через день зникла у 

першій групі (р<0,01) та лише знизилась у другій групі (р>0,05) (Таблиця 4.2). 

 

Таблиця 4.2 - Динаміка характеристики больового симптому у дітей з 

функціональними розладами біліарного тракту за гіпокінетичним типом 

 

Скарги та їх 

частота 

Групи дітей: Статистичні 

показники група 1Б, n=37 група 2Б, n=35 

до лікування 
після 

лікування 
до лікування 

після 

лікування 

n % n % n % n % р1 р2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Біль в пр. під 

ребер’ї 
37 100 25 67,6±7,7* 35 100 29 82,9±6,4** <0,01 <0,05 

відсутні 0 0 12 32,4±7,7* 0 0 6 17,1±6,4** <0,01 <0,05 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

до 2-х раз на 

місяць 
4 10,8±5,1 10 27±7,3 3 8,6±4,7 9 25,7±7,4 >0,05 >0,05 

3-4р/м 7 18,9±6,4 9 24,3±7,1 6 17,1±6,4 9 25,7±7,4 >0,05 >0,05 

1-2 рази на 

тиждень 
15 40,5±8,1 6 16,2±6,1** 16 45,7±8,4 7 20±6,8** <0,05 <0,05 

через день 9 24,3±7,1 0 0* 8 22,9±7,1 4 11,4±5,4 <0,01 >0,05 

щодня 2 5,4±3,7 0 0 2 5,7±3,9 0 0 >0,05 >0,05 

Біль тупий, 

ниючий 
37 100 25 67,6±7,7* 35 100 29 82,9±6,4** <0,01 <0,05 

відсутні 0 0 12 32,4±7,7* 0 0 6 17,1±6,4** <0,01 <0,05 

до 2-х раз на 

місяць 
4 10,8±5,1 14 37,8±8* 3 8,6±4,7 10 28,6±7,6** <0,01 <0,05 

3-4р/м 11 29,7±7,5 7 18,9±6,4 6 17,1±6,4 9 25,7±7,4 >0,05 >0,05 

1-2 рази на 

тиждень 
14 37,8±8 4 10,8±5,1* 20 57,1±8,4 8 22,9±7,1* <0,01 <0,01 

через день 7 18,9±6,4 0 0* 5 14,3±5,9 2 5,7±3,9 <0,01 >0,05 

щодня 1 2,7±2,7 0 0 1 2,9±2,8 0 0 >0,05 >0,05 

Біль гострий 8 21,6±6,8 3 8,1±4,5 4 11,4±5,4 3 8,6±4,7 >0,05 >0,05 

відсутні 29 78,4±6,8 34 91,9±4,5 31 88,6±5,4 32 91,4±4,7 >0,05 >0,05 

до 2-х раз на 

місяць 
1 2,7±2,7 3 8,1±4,5 1 2,9±2,8 2 5,7±3,9 >0,05 >0,05 

3-4р/м 6 16,2±6,1 0 0** 2 5,7±3,9 1 2,9±2,8 <0,05 >0,05 

1-2 рази на 

тиждень 
1 2,7±2,7 0 0 1 2,9±2,8 0 0 >0,05 >0,05 

* - вірогідна різниця показника між даними дітей до лікування та після лікування; р1<0,01; 

** - вірогідна різниця показника між даними дітей до лікування та після лікування; р2<0,05; 

р1 – достовірність відмінності між даними дітей до лікування та після лікування у групі 1А (із застосуванням 

квіткового пилка);  

р 2 – достовірність відмінності між даними дітей до лікування та після лікування у групі 2А (без застосування 

квіткового пилка). 

 

 

Як видно з даних таблиці 4.3, в обох підгрупах  дітей з ФРБТ за 

гіперкінетичним типом відсоток дітей, що скаржились на нудоту знизився: у 

першій групі  з 40±11% на 25±9,7% (Р>0,05), у другій групі з 33,3±11,1% на 

22,2±9,8% (Р>0,05). Після лікування у першій групі достовірно  знизилася частота 

поганого апетиту 70±10,2% на 35±10,7% (Р<0,05) та незначно знизилась у другій 

групі з 61,1±11,5% на 55,6±11,7% (Р>0,05), що говорить про кращий вплив 

першого лікувального комплексу на апетит.  

 



 83 

Таблиця 4.3 - Динаміка скарг, характерних для розладів травлення у дітей з 

функціональними розладами біліарного тракту за гіперкінетичним типом 

Скарги та їх 

частота 

Групи дітей: 

статистичні 

показники 

група 1A, n=20 група 2A, n=18 

до 

лікування 

після 

лікування 
до лікування 

після 

лікування 

n % n % n % n % р1 р2 

Нудота 
8 40±11 5 25±9,7 6 33,3±11,1 4 22,2±9,8 

>0,05 >0,05 

відсутні 
12 60±11 15 75±9,7 12 66,7±11,1 14 77,8±9,8 

>0,05 >0,05 

до 2-х раз/міс. 
3 15±8 4 20±8,9 3 16,7±8,8 4 22,2±9,8 

>0,05 >0,05 

3-4р/міс. 
3 15±8 1 5±4,9 1 5,6±5,4 0 0 

>0,05 >0,05 

1-2 рази /тижд. 
2 10±6,7 0 0 2 11,1±7,4 0 0 

>0,05 >0,05 

Рвота 3 15±8 0 0 2 11,1±7,4 0 0 >0,05 >0,05 

Відсутні 17 85±8 20 100 16 88,9±7,4 18 100 >0,05 >0,05 

до 2-х раз /міс. 3 15±8 0 0 2 11,1±7,4 0 0 >0,05 >0,05 

Поганий апетит 14 70±10,2 7 35±10,7** 11 61,1±11,5 10 55,6±11,7 <0,05 >0,05 

Відсутні 6 30±10,2 13 65±10,7** 7 38,9±11,5 8 44,4±11,7 <0,05 >0,05 

до 2-х раз /міс. 2 10±6,7 5 25±9,7 2 11,1±7,4 2 11,1±7,4 >0,05 >0,05 

3-4 раз /міс. 3 15±8 2 10±6,7 3 16,7±8,8 6 33,3±11,1 >0,05 >0,05 

1-2 рази /тижд. 5 25±9,7 0 0** 5 27,8±10,6 2 11,1±7,4 <0,05 >0,05 

через день 3 15±8 0 0 1 5,6±5,4 0 0 >0,05 >0,05 

щодня 1 5±4,9 0 0 0 0 0 0 >0,05 >0,05 

* - вірогідна різниця показника між даними дітей до лікування та після лікування; р1<0,01; 

** - вірогідна різниця показника між даними дітей до лікування та після лікування; р2<0,05; 

р1 – достовірність відмінності між даними дітей до лікування та після лікування у групі 1А (із застосуванням 

квіткового пилка);  

р 2 – достовірність відмінності між даними дітей до лікування та після лікування у групі 2А (без застосування 

квіткового пилка). 

 

Також простежуємо зниження частоти нестійких випорожнень у першій групі 

з 55±11,1% до 15±8% (р<0,01) та без змін у другій групі з 27,8±10,6% до 

27,8±10,6% (р>0,05), де в окремих випадках змінилась лише частота скарг (табл. 



 84 

4.4). Частота закрепів знизилась з 25±9,7% до 15±8% у першій групі (р>0,05) та з 

33,3±11,1% до 22,2±9,8% у другій групі (р>0,05).  

 

Таблиця 4.4 - Динаміка скарг, характерних для розладів травлення у дітей з 

функціональними розладами біліарного тракту за гіперкінетичним типом 

 

Скарги та їх 

частота 

Групи дітей: 

статистичні 

показники 

група 1A, n=20 група 2A, n=18 

до 

лікування 

після 

лікування 
до лікування 

після 

лікування 

n % n % n % n % р1 р2 

Нестійкі 

випорожнення 
11 55±11,1 3 15±8* 5 27,8±10,6 5 27,8±10,6 <0,01 >0,05 

відсутні 9 45±11,1 17 85±8* 13 72,2±10,6 13 72,2±10,6 <0,01 >0,05 

до 2-х раз на 

місяць 
2 10±6,7 2 10±6,7 2 11,1±7,4 3 16,7±8,8 >0,05 >0,05 

3-4р/м 5 25±9,7 1 5±4,9 2 11,1±7,4 2 11,1±7,4 >0,05 >0,05 

1-2 рази /тижд. 3 15±8 0 0 1 5,6±5,4 0 0 >0,05 >0,05 

через день 1 5±4,9 0 0 0 0 0 0 >0,05 >0,05 

Закрепи  5 25±9,7 3 15±8 6 33,3±11,1 4 22,2±9,8 >0,05 >0,05 

відсутні 15 75±9,7 17 85±8 12 66,7±11,1 14 77,8±9,8 >0,05 >0,05 

до 2-х раз /міс. 1 5±4,9 3 15±8 3 16,7±8,8 3 16,7±8,8 >0,05 >0,05 

3-4 рази /міс. 3 15±8 0 0 3 16,7±8,8 1 5,6±5,4 >0,05 >0,05 

1-2 рази /тижд. 1 5±4,9 0 0 0 0 0 0 >0,05 >0,05 

* - вірогідна різниця показника між даними дітей до лікування та після лікування; р1<0,01; 

** - вірогідна різниця показника між даними дітей до лікування та після лікування; р2<0,05; 

р1 – достовірність відмінності між даними дітей до лікування та після лікування у групі 1А (із застосуванням 

квіткового пилка);  

р 2 – достовірність відмінності між даними дітей до лікування та після лікування у групі 2А (без застосування 

квіткового пилка). 

 

З даних таблиці 4.5 видно, що в обох групах дітей з ФРБТ за гіпокінетичним 

типом відсоток дітей, що скаржились на нудоту також знизився: у першій групі 

достовірно знизився з 54,1±8,2% на 21,6±6,8% (р<0,01), у другій групі незначно: з 
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40±8,3% на 34,3±8% (р>0,05). Після лікування у першій групі достовірно 

знизилася частота поганого апетиту з 75,7±7,1% на 51,4±8,2% (р<0,05) та 

недостовірно знизилась у другій групі з 62,9±8,2% на 54,3±8,4% (р>0,05), що 

говорить про кращий вплив першого лікувального комплексу на апетит у дітей з 

ФРБТ за гіпокінетичним типом. Вплив пилку на апетит пов’язують з 

особливостями та збалансованістю хімічного складу. 

 

Таблиця 4.5 - Динаміка скарг, характерних для розладів травлення у дітей з 

функціональними розладами біліарного тракту за гіпокінетичним типом 

 

Скарги та їх частота 

Групи дітей: 

статистичні 

показники 

група 1Б, n=37 група 2Б, n=35 

до лікування 
після 

лікування 
до лікування 

після 

лікування 

n % n % n % n % р1 р 2 

Нудота 20 54,1±8,2 8 21,6±6,8* 14 40±8,3 12 34,3±8 <0,01 >0,05 

відсутні 17 45,9±8,2 29 78,4±6,8* 21 60±8,3 23 65,7±8 <0,01 >0,05 

до 2-х раз на місяць 
6 16,2±6,1 7 18,9±6,4 5 14,3±5,9 6 17,1±6,4 >0,05 >0,05 

3-4р/м 10 27±7,3 1 2,7±2,7* 4 11,4±5,4 2 5,7±3,9 <0,01 >0,05 

1-2 рази на тиждень 3 8,1±4,5 0 0 3 8,6±4,7 4 11,4±5,4 >0,05 >0,05 

через день 1 2,7±2,7 0 0 2 5,7±3,9 0 0 >0,05 >0,05 

Рвота 6 16,2±6,1 2 5,4±3,7 5 14,3±5,9 1 2,9±2,8 >0,05 >0,05 

відсутні 31 83,8±6,1 35 94,6±3,7 30 85,7±5,9 34 97,1±2,8 >0,05 >0,05 

до 2-х раз /міс. 5 13,5±5,6 2 5,4±3,7 4 11,4±5,4 1 2,9±2,8 >0,05 >0,05 

3-4р/м 1 2,7±2,7 0 0 1 2,9±2,8 0 0 >0,05 >0,05 

Поганий апетит 28 75,7±7,1 19 51,4±8,2* 22 62,9±8,2 19 54,3±8,4 <0,05 >0,05 

відсутні 9 24,3±7,1 18 48,6±8,2* 13 37,1±8,2 16 45,7±8,4 <0,05 >0,05 

до 2-х раз на місяць 1 2,7±2,7 7 18,9±6,4* 4 11,4±5,4 5 14,3±5,9 <0,05 >0,05 

3-4р/міс. 8 21,6±6,8 7 18,9±6,4 7 20±6,8 8 22,9±7,1 >0,05 >0,05 

1-2 рази/тижд. 9 24,3±7,1 3 8,1±4,5 5 14,3±5,9 4 11,4±5,4 >0,05 >0,05 

через день 6 16,2±6,1 1 2,7±2,7 5 14,3±5,9 1 2,9±2,8 >0,05 >0,05 

щодня 4 10,8±5,1 1 2,7±2,7 1 2,9±2,8 1 2,9±2,8 >0,05 >0,05 
* - вірогідна різниця показника між даними дітей до лікування та після лікування; р1<0,01; 
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** - вірогідна різниця показника між даними дітей до лікування та після лікування; р2<0,05; 

р1 – достовірність відмінності між даними дітей до лікування та після лікування у групі 1А (із застосуванням 

квіткового пилка);  

р 2 – достовірність відмінності між даними дітей до лікування та після лікування у групі 2А (без застосування 

квіткового пилка). 

 

Також простежуємо зниження частоти нестійких випорожнень у першій групі 

з 24,3±7,1 % до 21,6±6,8% (р>0,05) та у другій групі з 22,9±7,1% до 17,1±6,4% 

(р>0,05) та закрепів достовірне зниження з 59,5±8,1% до 35,1±7,8% у першій групі 

(р<0,05) та недостовірну зміну з 45,7±8,4% до 37,1±8,2% у другій групі (р>0,05) 

(табл. 4.6). 

 

Таблиця 4.6 - Динаміка скарг, характерних для розладів травлення у дітей з 

функціональними розладами біліарного тракту за гіпокінетичним типом 

 

Скарги та їх 

частота 

Групи дітей: 

статистичні 

показники 

група 1Б, n=37 група 2Б, n=35 

до лікування 
після 

лікування 

до 

лікування 

після 

лікування 

n % n % n % n % р1 р2 

Нестійкі 

випорожнення 
9 24,3±7,1 8 21,6±6,8 8 22,9±7,1 6 17,1±6,4 >0,05 >0,05 

відсутні 28 75,7±7,1 29 78,4±6,8 27 77,1±7,1 29 82,9±6,4 >0,05 >0,05 

до 2-х раз на 

місяць 
6 16,2±6,1 5 13,5±5,6 4 11,4±5,4 3 8,6±4,7 >0,05 >0,05 

3-4р/м 2 5,4±3,7 3 8,1±4,5 2 5,7±3,9 3 8,6±4,7 >0,05 >0,05 

1-2 рази /тижд. 1 2,7±2,7 0 0 2 5,7±3,9 0 0 >0,05 >0,05 

Закрепи  22 59,5±8,1 13 35,1±7,8** 16 45,7±8,4 13 37,1±8,2 <0,05 >0,05 

відсутні 15 40,5±8,1 24 64,9±7,8** 19 54,3±8,4 22 62,9±8,2 <0,05 >0,05 

до 2-х раз/міс. 6 16,2±6,1 7 18,9±6,4 4 11,4±5,4 4 11,4±5,4 >0,05 >0,05 

3-4р/м 9 24,3±7,1 6 16,2±6,1 7 20±6,8 8 22,9±7,1 >0,05 >0,05 

1-2 рази /тижд. 6 16,2±6,1 0 0** 5 14,3±5,9 1 2,9±2,8 <0,05 >0,05 

через день 1 2,7±2,7 0 0 0 0 0 0 >0,05 >0,05 
* - вірогідна різниця показника між даними дітей до лікування та після лікування; р1<0,01; 

** - вірогідна різниця показника між даними дітей до лікування та після лікування; р2<0,05; 

р1 – достовірність відмінності між даними дітей до лікування та після лікування у групі 1А (із застосуванням 

квіткового пилка);  

р 2 – достовірність відмінності між даними дітей до лікування та після лікування у групі 2А (без застосування 

квіткового пилка). 

 



 87 

Скарги на слабкість у першій групі дітей з ФРБТ за гіперкінетичним типом 

спостерігались у 60±11%, після лікування у 25±9,7% (р<0,05). У другій групі 

38,9±11,5% та 33,3±11,1% відповідно (р>0,05). Пітливість незначно змінилась 

після лікування, будучи наявна у першій групі у 30±10,2% при первинному 

обстеженні та у 20±8,9% при повторному (р>0,05). У другій групі відповідно 

27,8±10,6% та 22,2±9,8% (р>0,05). Біль голови турбувала на початку дослідження 

60±11% дітей з ФРБТ за гіперкінетичним типом першої групи та 25±9,7% після 

пройденого реабілітаційного курсу (р<0,05). У другій групі цей показник 

становив відповідно 61,1±11,5% та 44,4±11,7% (р>0,05) (табл. 4.7). 

 

Таблиця 4.7  - Динаміка скарг, характерних для вегетативних розладів у дітей 

з функціональними розладами біліарного тракту за гіперкінетичним типом 

 

Скарги та їх 

частота 

Групи дітей: 

статистичні 

показники 

група 1A, n=20 група 2A, n=18 

до 

лікування 

після 

лікування 
до лікування після лікування 

n % n % n % n % р1 р2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Слабкість 12 60±11 5 25±9,7** 7 38,9±11,5 6 33,3±11,1 <0,05 >0,05 

відсутні 8 40±11 15 75±9,7** 11 61,1±11,5 12 66,7±11,1 <0,05 >0,05 

до 2-х раз на 

місяць 

4 20±8,9 3 15±8 2 11,1±7,4 3 16,7±8,8 >0,05 >0,05 

3-4р/м 2 10±6,7 1 5±4,9 3 16,7±8,8 2 11,1±7,4 >0,05 >0,05 

1-2 рази на 

тиждень 

3 15±8 1 5±4,9 2 11,1±7,4 1 5,6±5,4 >0,05 >0,05 

через день 3 15±8 0 0 0 0 0 0 >0,05 >0,05 

Пітливість 6 30±10,2 4 20±8,9 5 27,8±10,6 4 22,2±9,8 >0,05 >0,05 

відсутні 14 70±10,2 16 80±8,9 13 72,2±10,6 14 77,8±9,8 >0,05 >0,05 

до 2-х раз/міс. 1 5±4,9 2 10±6,7 2 11,1±7,4 3 16,7±8,8 >0,05 >0,05 

3-4р/м 1 5±4,9 1 5±4,9 2 11,1±7,4 1 5,6±5,4 >0,05 >0,05 

1-2 рази на 

тиждень 

2 10±6,7 1 5±4,9 1 5,6±5,4 0 0 >0,05 >0,05 

через день 2 10±6,7 0 0 0 0 0 0 >0,05 >0,05 

Біль голови  12 60±11 5 25±9,7** 11 61,1±11,5 8 44,4±11,7 <0,05 >0,05 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

відсутні 8 40±11 15 75±9,7** 7 38,9±11,5 10 55,6±11,7 <0,05 >0,05 

до 2-х раз/міс. 5 25±9,7 4 20±8,9 5 27,8±10,6 2 11,1±7,4 >0,05 >0,05 

3-4р/м 5 25±9,7 1 5±4,9 3 16,7±8,8 6 33,3±11,1 >0,05 >0,05 

1-2 рази /тижд 2 10±6,7 0 0 3 16,7±8,8 0 0 >0,05 >0,05 
* - вірогідна різниця показника між даними дітей до лікування та після лікування; р1<0,01; 

** - вірогідна різниця показника між даними дітей до лікування та після лікування; р2<0,05; 

р1 – достовірність відмінності між даними дітей до лікування та після лікування у групі 1А (із застосуванням 

квіткового пилка);  

р 2 – достовірність відмінності між даними дітей до лікування та після лікування у групі 2А (без застосування 

квіткового пилка). 

 

Скарги на слабкість у першій групі дітей з ФРБТ за гіпокінетичним типом 

спостерігались у 54,1±8,2%, після лікування у 37,8±8% (р<0,05). У другій групі 

48,6±8,4% та 42,9±8,4% відповідно (р>0,05). Пітливість незначно змінилась після 

лікування, будучи наявна у першій групі у 27±7,3% при первинному обстеженні 

та у 21,6±6,8% при повторному (р>0,05). У другій групі відповідно 22,9±7,1% та 

20±6,8% (р>0,05). Біль голови турбувала на початку дослідження 51,4±8,2% дітей 

з ФРБТ за гіперкінетичним типом першої групи та 40,5±8,1% після пройденого 

реабілітаційного курсу (р>0,05). У другій групі цей показник становив відповідно 

45,7±8,4% та 37,1±8,2% (р>0,05) (табл 4.8). 

 

Таблиця 4.8 - Динаміка скарг, характерних для вегетативних розладів у дітей 

з функціональними розладами біліарного тракту за гіпокінетичним типом 

 

Скарги та їх 

частота 

Групи дітей: 

статистичні 

показники 

група 1Б, n=37 група 2Б, n=35 

до лікування 
після 

лікування 
до лікування 

після 

лікування 

n % n % n % n % р1 р2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Слабкість 20 54,1±8,2 14 37,8±8 17 48,6±8,4 15 42,9±8,4 >0,05 >0,05 

відсутні 17 45,9±8,2 23 62,2±8 18 51,4±8,4 20 57,1±8,4 >0,05 >0,05 

до 2-х раз на 

місяць 
2 5,4±3,7 5 13,5±5,6 3 8,6±4,7 5 14,3±5,9 >0,05 >0,05 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

3-4р/м 5 13,5±5,6 6 16,2±6,1 5 14,3±5,9 4 11,4±5,4 >0,05 >0,05 

1-2 рази на 

тиждень 6 16,2±6,1 3 8,1±4,5 4 11,4±5,4 4 11,4±5,4 >0,05 >0,05 

через день 3 8,1±4,5 0 0 3 8,6±4,7 2 5,7±3,9 >0,05 >0,05 

щодня 4 10,8±5,1 0 0** 2 5,7±3,9 0 0 <0,05 >0,05 

Пітливість 10 27±7,3 8 21,6±6,8 8 22,9±7,1 7 20±6,8 >0,05 >0,05 

відсутні 27 73±7,3 29 78,4±6,8 27 77,1±7,1 28 80±6,8 >0,05 >0,05 

до 2-х раз на 

місяць 
2 5,4±3,7 2 5,4±3,7 3 8,6±4,7 4 11,4±5,4 >0,05 >0,05 

3-4р/м 4 10,8±5,1 5 13,5±5,6 3 8,6±4,7 3 8,6±4,7 >0,05 >0,05 

1-2 рази на 

тиждень 
2 5,4±3,7 1 2,7±2,7 1 2,9±2,8 0 0 >0,05 >0,05 

через день 2 5,4±3,7 0 0 1 2,9±2,8 0 0 >0,05 >0,05 

Біль голови  19 51,4±8,2 15 40,5±8,1 16 45,7±8,4 13 37,1±8,2 >0,05 >0,05 

відсутні 18 48,6±8,2 22 59,5±8,1 19 54,3±8,4 22 62,9±8,2 >0,05 >0,05 

до 2-х раз на 

місяць 
7 18,9±6,4 9 24,3±7,1 4 11,4±5,4 4 11,4±5,4 >0,05 >0,05 

3-4р/м 6 16,2±6,1 5 13,5±5,6 6 17,1±6,4 5 14,3±5,9 >0,05 >0,05 

1-2 рази на 

тиждень 
5 13,5±5,6 1 2,7±2,7 5 14,3±5,9 4 11,4±5,4 >0,05 >0,05 

через день 1 2,7±2,7 0 0 1 2,9±2,8 0 0 >0,05 >0,05 
* - вірогідна різниця показника між даними дітей до лікування та після лікування; р1<0,01; 

** - вірогідна різниця показника між даними дітей до лікування та після лікування; р2<0,05; 

р1 – достовірність відмінності між даними дітей до лікування та після лікування у групі 1А (із застосуванням 

квіткового пилка);  

р 2 – достовірність відмінності між даними дітей до лікування та після лікування у групі 2А (без застосування 

квіткового пилка). 

 

За результатами оцінки скарг дітей з ФРБТ можна проаналізувати 

ефективність терапевтичних заходів. У першій групі дітей з ФРБТ за 

гіперкінетичним типом бачимо достовірно кращі результати - зникнення 

больового симптому у 35±10,7% (р<0,01), тоді як у другій групі у 22,2±9,8% 

(р<0,05). У першій групі достовірно знизилась частота скарг на біль, у другій 

групі відмінність в частоті не достовірна. Після лікування у першій А групі 

достовірно знизилася частота поганого апетиту 70±10,2% на 35±10,7% (р<0,05) та 

незначно знизилась у другій групі з 61,1±11,5% на 55,6±11,7% (р>0,05), що 

говорить про кращий вплив лікувального комплексу з пилком на апетит. Також 

простежуємо зниження частоти нестійких випорожнень у першій групі з 
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55±11,1% до 15±8% (р<0,01) та без змін у другій групі з 27,8±10,6% до 

27,8±10,6% (р>0,05), де в окремих випадках змінилась лише частота скарг. Скарги 

на слабкість у першій групі дітей з ФРБТ за гіперкінетичним типом 

спостерігались у 60±11%, після лікування у 25±9,7% (р<0,05). У другій групі 

38,9±11,5% та 33,3±11,1% відповідно (р>0,05). Біль голови турбувала на початку 

дослідження 60±11% дітей з ФРБТ за гіперкінетичним типом першої групи та 

достовірно знизилась до 25±9,7% після пройденого реабілітаційного курсу 

(р<0,05). У другій групі цей показник становив відповідно 61,1±11,5% та 

44,4±11,7% (р>0,05). Це засвідчило достовірно більш виражену ефективність 

реабілітаційеого комплексу у першій групі дітей з ФРБТ за гіперкінетичним 

типом. 

Розглядаючи динаміку наявності та частоти скарг у дітей з ФРБТ за 

гіпокінетичним типом бачимо достовірне зникнення болю у 32,4±7,7% у першій 

групі (р<0,01) та у 17,1±6,4% у другій (р<0,05). Частота скарг через день зникла у 

першій групі (р<0,01) та лише знизилась у другій групі (р>0,05). дітей з ФРБТ за 

гіпокінетичним типом відсоток дітей, що скаржились на нудоту також знизився: у 

першій групі достовірно знизився з 54,1±8,2% на 21,6±6,8% (р<0,01), у другій 

групі незначно: з 40±8,3% на 34,3±8% (р>0,05). Після лікування у першій групі 

достовірно знизилася частота поганого апетиту з 75,7±7,1% на 51,4±8,2% (р<0,05) 

та недостовірно знизилась у другій групі з 62,9±8,2% на 54,3±8,4% (р>0,05), що 

говорить про кращий вплив першого лікувального комплексу на апетит у дітей з 

ФРБТ за гіпокінетичним типом. Закрепи достовірно знизились з 59,5±8,1% до 

35,1±7,8% у першій групі (р<0,05) та недостовірна зміна з 45,7±8,4% до 37,1±8,2% 

у другій групі (р>0,05) Скарги на слабкість у першій групі дітей з ФРБТ за 

гіпокінетичним типом спостерігались у 54,1±8,2%, після лікування у 37,8±8% 

(р<0,05). У другій групі 48,6±8,4% та 42,9±8,4% відповідно (р>0,05). Це 

продемонструвало ефективність обох терапевтичних схем, та достовірно більше 

виражену ефективність реабілітаційного комплексу у першій групі дітей з ФРБТ 

за гіпокінетичним типом. 
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4.2 Оцінка скоротливої функції жовчного міхура в дітей з функціональними 

розладами біліарного тракту у динаміці лікування 

Динамічне УЗД засвідчило наступні результати: 

Характеристика функціонального стану жовчного міхура у дітей з 

порушенням моторики жовчовиділення за гіпокінетичним типом наведена у 

таблиці 4.9.  

Таблиця 4.9 - Характеристика функціонального стану жовчного міхура у 

дітей з порушенням моторики жовчовиділення за гіпокінетичним типом 

** - р<0,05, * - р<0,01 порівнюючи результати до лікування та після. 0- р<0,01 

порівняно з показниками групи 1Б, 00- р<0,05 порівняно з показниками групи 1Б 

 

Як бачимо, в першій групі у дітей з ФРБТ за гіпокінетичним типом 

скорочення ЖМ становило до лікування 29,9±0,91% та 48,6±1,68% після 

лікування, та зросло на 18,8±2,06% (р1<0,01) тоді як в іншій групі до лікування 

становило 26,2±1,14% та 34,7±2% після лікування, змінилось на 8,5±1,88% 

(р2<0,01). Це демонструє кращий результат в першій групі на понад 10% з 

достовірною відмінністю між групами (р1<0,01). Статистично достовірно 

знизився об’єм ЖМ натще у дітей з порушенням моторики жовчовиділення за 

гіпокінетичним типом в обох групах, що може свідчити про перебування ЖМ у 

Показники 

Групи дітей: 

 

Група 1Б Група 2Б 

до 

лікування 

після 

лікування 
різниця 

до 

лікування 

після 

лікування 
різниця 

об’єм ЖМ 

натще, мл. 
16,8±0,55 14,6±0,44* 2,2±0,33 15,6±0,41 15,2±0,34 0,3±0,280 

коефіцієнт 

скорочення,% 
29,9±0,91 48,6±1,68* 18,8±2,06 26,2±1,1400 34,7±2*0 8,5±1,880 
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перерозтягнутому стані за умови тривалішої гіпотонії. У першій групі натще 

об’єм до лікування становив 16,8±0,55 мл., після лікування становив 14,6±0,44 мл. 

(р1<0,01). У другій групі цей показник змінився з 15,6±0,41 мл. на 15,2±0,34 мл. 

(р2>0,05). Порівнюючи різницю зміни об’єму ЖМ натще в обох групах дітей з 

порушенням моторики жовчовиділення за гіпокінетичним типом простежуємо 

достовірну відмінність: на 2,2±0,33 мл. у  дітей першої групи та на 0,3±0,28 мл. у 

дітей другої групі (р2<0,01). 

У дітей з гіперкінетичним типом ФРБТ скорочення ЖМ у основній групі 

становило до лікування 69,4±0,84% та 56,9±1,35% після лікування (р<0,01). У 

групі порівняння скорочення ЖМ до лікування становило 70,7±0,91% та після 

лікування 63±0,88% (р<0,01).  

 

Таблиця 4.10 - Характеристика функціонального стану жовчного міхура у 

дітей з порушенням моторики жовчовиділення за гіперкінетичним типом 

 

Показники 

Групи дітей: 

Група 1А Група 2А 

до 

лікування 

після 

лікування 
різниця 

до 

лікування 

після 

лікування 
різниця 

об’єм ЖМ 

натще, мл. 
12,4±0,43 15,1±0,44* 2,7±0,48 11,8±0,34 12,3±0,320 0,5±0,190 

коефіцієнт 

скорочення,% 
69,4±0,84 56,9±1,35* 12,4±1,35 70,7±0,91 63±0,88*0 7,7±1,1400 

** - р<0,05, * - р<0,01 порівнюючи результати до лікування та після. 0- р<0,01 

порівняно з показниками групи 1А, 00- р<0,05 порівняно з показниками групи 1А  

 

Проте у першій групі (1А) скорочення ЖМ наблизилось до норми на 

12,4±1,35% у, тоді як в другій групі лише на 7,7±1,14% з достовірною відмінністю 

між групами (р<0,05). У першій групі натще об’єм до лікування становив 

12,4±0,43 мл., після лікування становив 15,1±0,44 мл. (р<0,01). У другій групі цей 
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показник змінився з 11,8±0,34 мл. на 12,3±0,32 мл. (р<0,05). Аналізуючи зміну 

об’єму ЖМ натще у дітей з порушенням моторики жовчовиділення за 

гіперкінетичним типом було його достовірне збільшення після лікування  хворих 

дітей першої групи на 2,7±0,48 мл. (р<0,01) та лише тенденція до збільшення  у 

другій групі (р>0,05). Результати свідчать про стабілізацію фракції викиду жовчі 

після проведених лікувальних заходів та демонструють більш виражений ефект у 

групі, що вживала додатково квітковий пилок. 

Аналізуючи вище перелічені результати, можна зробити висновок про 

ефективність розробленої терапевтичної схеми з комплексною корекцією 

харчового раціону в лікуванні ФРБТ у дітей, відмітити позитивний вплив на 

функціональний стан жовчного міхура. 

 

4.3 Оцінка змін в мікронутрієнтному статусі при біохімічному аналізі крові 

на вміст мікро- та мікроелементів у динаміці лікування 

 

З таблиці даних наведених у 4.11 бачимо, що у крові дітей першої групи з 

функціональними розладами біліарного тракту за гіпокінетичним типом 

достовірно зросли показники кількості міді, цинку та магнію. 

 

Табл.4.11 - Вміст досліджуваних елементів у крові дітей першої групи з 

функціональними розладами біліарного тракту за гіпокінетичним типом 

** - р<0,05, * - р<0,01 порівнюючи результати до лікування та після. 

 

Досліджувані елементи Первинний аналіз Повторний аналіз р 
Нормативні 

межі 

Мідь, мг/л 0,33±0,03 0,58±0,05* <0,01 0,66-1,60 

Цинк, мг/л 2,32±0,18 3,71±0,27* <0,01 1,508-7,54 

Кальцій, мг/л 102±1,19 103,4±0,99 >0,05  < 110,0 

Магній, мг/л 0,28±0,02 0,35±0,03** <0,05  < 0,57 
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З даних наведених у таблиці 4.12 бачимо, що у крові дітей першої групи з 

функціональними розладами біліарного тракту за гіперкінетичним типом також 

достовірно зросли показники кількості міді, цинку та магнію, проте бачимо більш 

виражене зростання магнію з 0,25±0,02 мг/л до 0,33±0,03 мг/л (р<0,01) в 

порівнянні з дітьми з гіпокінетичним типом, де цей показник змінився з 0,28±0,02 

мг/л до 0,35±0,03 мг/л (р<0,05). (табл.4.11) 

 

Табл. 4.12 - Вміст досліджуваних елементів у крові дітей першої групи з 

функціональними розладами біліарного тракту за гіперкінетичним типом 

 

 

** - р<0,05, * - р<0,01 порівнюючи результати до лікування та після. 

 

У таблиці 4.13 наведено динаміку змін показників вмісту досліджуваних 

елементів у крові дітей другої групи з функціональними розладами біліарного 

тракту за гіпокінетичним типом 

Мідь зросла з 0,35±0,03 мг/л до 0,48±0,03 мг/л (р<0,01). Цинк на початку 

спостереження становив 2,29±0,15 мг/л, а по завершенні лікування 2,59±0,15 мг/л. 

(р>0,05). Вміст кальцію  в дітей даної групи також практично не змінився, 

становивши на початку спостереження становив 102,82±0,79 мг/л, а по 

завершенні лікування 102,85±0,72 мг/л (р>0,05). Вміст магнію змінився з 

0,27±0,02 мг/л до 0,3±0,02 мг/л (р>0,05) 

 

 

Досліджувані елементи Первинний аналіз Повторний аналіз р 
нормативні 

межі 

Мідь, мг/л 0,39±0,05 0,53±0,03** <0,05 0,66-1,60 

Цинк, мг/л 2,03±0,22 3,24±0,19* <0,01 1,508-7,54 

Кальцій, мг/л 100,35±1,46 103,19±1,4 >0,05  < 110,0 

Магній, мг/л 0,25±0,02 0,33±0,02* <0,01  < 0,57 



 95 

Табл.4.13 - Вміст досліджуваних елементів у крові дітей другої групи з 

функціональними розладами біліарного тракту за гіпокінетичним типом 

** - р<0,05, * - р<0,01 порівнюючи результати до лікування та після. 

 

Відмінності між динамікою змін мінералів у крові в дітей першої та другої 

груп з ФРБТ за гіпокінетичним типом показано на рисунку 2. 
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Рисунок 2. Динаміка змін мінералів у крові в дітей першої та другої груп з 

ФРБТ за гіпокінетичним типом 

 

У таблиці 4.14 бачимо динаміку змін показників вмісту досліджуваних 

елементів у крові дітей другої групи з функціональними розладами біліарного 

тракту за гіперкінетичним типом, де спостерігається достовірна відмінність між 

первинним та повторним аналізом вмісту цинку в крові. 

 

Табл.4.14 - Вміст досліджуваних елементів у крові дітей другої групи з 

функціональними розладами біліарного тракту за гіперкінетичним типом 

Досліджувані елементи Первинний аналіз Повторний аналіз р 
нормативні 

межі 

Мідь, мг/л 0,35±0,03 0,48±0,03* <0,01 0,66-1,60 

Цинк, мг/л 2,29±0,15 2,59±0,15 >0,05 1,508-7,54 

Кальцій, мг/л 102,82±0,79 102,85±0,72 >0,05  < 110,0 

Магній, мг/л 0,27±0,02 0,3±0,02 >0,05  < 0,57 
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** - р<0,05, * - р<0,01 порівнюючи результати до лікування та після. 

 

Відмінності між динамікою змін мінералів у крові в дітей першої та другої 

груп з ФРБТ за гіперкінетичним типом показано на рисунку 3 
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Рисунок 3. Динаміка змін мінералів у крові в дітей першої та другої груп з ФРБТ 

за гіперкінетичним типом 

 

Вміст свинцю та кадмію у крові на початку спостереження не перевищував 

норм. В тих самих межах знаходився вміст цих елементів і після лікування. Це 

свідчить що в даної групи дітей не простежувався вплив токсичних металів 

свинцю та кадмію. Також вивчено вміст токсичних металів нікелю та марганцю. 

Випадки підвищеного вмісту цих металів зареєстровані як спорадичні. 

Достовірної відмінності при повторному аналізі виявлено не було. 

Досліджувані елементи Первинний аналіз Повторний аналіз р 
нормативні 

межі 

Мідь, мг/л 0,38±0,05 0,47±0,03 >0,05 0,66-1,60 

Цинк, мг/л 1,85±0,14 2,5±0,13* <0,01 1,508-7,54 

Кальцій, мг/л 101,62±1,54 102,48±1,31 >0,05  < 110,0 

Магній, мг/л 0,25±0,02 0,27±0,01 >0,05  < 0,57 
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4.4 Оцінка вегетативного забезпечення в дітей з функціональними розладами 

жовчовивідних шляхів за результатами даних ВСР у динаміці лікування 

Після проведеного терапевтичного курсу в основній групі у дітей з 

функціональними розладами жовчовивідних шляхів за гіперкінетичним типом 

спостерігалося незначне зменшення часових показників ВСР SDNN, RMSSD, 

pNN50 у фоновому записі. Проте враховуючи низьку достовірність між 

показниками, можна говорити лише про тенденцію зміни. Зокрема більш 

виражено змінився відсоток послідовних RR-інтервалів що різняться більше 50мс. 

знизившись на 9,4%, складаючи 65,3±6,3 мс. при первинному обстеженні та 

59±3,8 при повторному (р>0,05). Корінь середньоквадратичних відхилень RR-

інтервалів становив 65,3±6,3мс. до лікування та 59±3,8мс. після лікування у 

фоновому записі (р>0,05); при ортостатичній пробі цей показник залишився 

майже без змін, складаючи 23,2±1,3мс. до лікування та 23,3±1,3мс. після. 

Стандартне відхилення середньої величини RR-інтервала знизилось в ортопробі з 

42±2,4мс. до 39,9±2,3мс., та з 61±4,6мс. до 59,8±3,4мс. у фоновому записі. (Табл. 

4.15) 

 

Таблиця 4.15- Часові параметри варіабельності серцевого ритму у дітей 

першої групи з функціональними розладами жовчовивідних шляхів за 

гіперкінетичним типом 

 

показники  

ВСР 

Первинне обстеження Повторне обстеження 

р 1 р 2 
в спокої 

під час 

ортостатичної 

проби в спокої 

під час 

ортостатичної 

проби 

RRNN, мс 797,6±23,3 615,7±12,2 811±19,9 620,9±12,1 >0,05 >0,05 

SDNN, мс 61±4,6 42±2,4 59,8±3,4 39,9±2,3 >0,05 >0,05 

RMSSD, 

мс 
65,3±6,3 23,2±1,3 59±3,8 23,3±1,3 >0,05 >0,05 

pNN50, % 36,1±4,3 3,9±0,5 33,5±2,4 4,1±0,5 >0,05 >0,05 

CV, % 7,3±0,5 6,9±0,3 7,3±0,5 6,7±0,3 >0,05 >0,05 
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Примітки: р 1 – достовірність відмінності між показниками ВСР в спокої при 

первинному обстеженні та при повторному. р 2 - достовірність відмінності між 

показниками ВСР під час ортостатичної проби при первинному обстеженні та при 

повторному. 

 

Порівнюючи спектральні параметри ВСР у дітей оновної групи з ФРБТ за 

гіперкінетичним типом бачимо, що в спокої загальна потужність спектра 

становила 4578,5±680,3мс2 до лікування та 4102,1±543,5 мс2 після (р>0,05). Під 

час ортостатичної проби цей показник склав 2561,5±258,1 мс2 до лікування та 

2561,3±242,83 мс2 після (р>0,05). Внесок хвиль дуже низької частоти у фоновому 

записі змінився з 1297±193,5 мс2 на 1274,9±187,5 мс2 (р>0,05), а у пробі з 

ортостатичним навантаженням з 1058,5±163,8 мс2 на 971,1±141,4 мс2  (р>0,05).  

Внесок хвиль низької частоти у фоновому записі змінився з 1203,2±217,9 мс2 на 

1224,2±177,7 мс2 (р >0,05), а у пробі з  995,1±127,3 мс2 на 1089,6±131,6 мс2  

(Р>0,05). Внесок хвиль високої частоти у фоновому записі змінився з 

2078,4±353,9 мс2 на 1603,1±207,5 мс2 (р>0,05), а у пробі з  508±62,2 мс2 на 

500,5±53 мс2  (р>0,05). Відношення низькочастотної ланки до високочастотної  

становило 0,64±0,08 до лікування та 0,76±0,05 після при записі у фоновому 

режимі та 2,79±0,57 до лікування і 2,6±0,37 після під час ортостатичної проби 

(р>0,05). Деякі зміни присутні аналізуючи відносну величину внеску впливів 

окремих частот на загальну потужність спектра ВСР. Внесок дуже низьких частот 

після лікування змінився з 30,2±3,2% на 31,4±1,7% у фоновому записі та з 

40,3±2,8% до 37,7±2,5% під час ортостатичної проби (р>0,05); низьких частот з 

24,7±1,8% до 29±1,1% у фоновому записі та з 38±3,1% до 41±3,0% під час 

ортостатичної проби (р>0,05); високих частот з 45±3,1% до 39,6±1,8% у фоновому 

записі та з 21,8±2,8% до 21,3±2,5% під час ортостатичної проби (р>0,05) (Табл.  

4.16) 
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Таблиця 4.16 - Спектральні параметри варіабельності серцевого ритму у дітей 

першої групи з функціональними розладами жовчовивідних шляхів за 

гіперкінетичним типом 

Показники  

ВСР 

Первинне обстеження Повторне обстеження 

р 1 р 2 
в спокої 

під час 

ортостатичн

ої проби 

в спокої 

під час 

ортостатичн

ої проби 

TP, мс2 4578,5±680,3 2561,5±258,1 4102,1±543,5 2561,3±242,8 >0,05 >0,05 

VLF, мс2 1297±193,5 1058,5±163,8 1274,9±187,5 971,1±141,4 >0,05 >0,05 

LF, мс2 1203,2±217,9 995,1±127,3 1224,2±177,7 1089,6±131,6 >0,05 >0,05 

HF, мс2 2078,4±353,9 508±62,2 1603,1±207,5 500,5±53 >0,05 >0,05 

LF norm, 

n.u. 
36,7±2,7 63,9±4,1 42,6±1,6 65,8±3,8 >0,05 >0,05 

HF norm, 

n.u. 
63,4±2,7 36,1±4,1 57,4±1,6 34,2±3,8 >0,05 >0,05 

LF/HF 0,64±0,08 2,79±0,57 0,76±0,05 2,6±0,37 >0,05 >0,05 

%VLF 30,2±3,2 40,3±2,8 31,4±1,7 37,7±2,5 >0,05 >0,05 

%LF 24,7±1,8 38±3,1 29±1,1 41±3 >0,05 >0,05 

%HF 45±3,1 21,8±2,8 39,6±1,8 21,3±2,5 >0,05 >0,05 

Примітки: р 1 – достовірність відмінності між показниками ВСР в спокої при 

первинному обстеженні та при повторному. р 2 - достовірність відмінності між 

показниками ВСР під час ортостатичної проби при первинному обстеженні та при 

повторному. 

 

Аналізуючи часові параметри ВСР у дітей основної групи з функціональними 

розладами жовчовивідних шляхів за гіпокінетичним типом бачимо, що стандартне 

відхилення середньої довжини RR-інтервала у фоновому режимі змінилося з 

47,7±2,3мс. до 54,4±3мс. та під час ортостатичної проби з 44,2±2мс. до 44,9±2,1мс. 

(р>0,05). Корінь середньоквадратичних відхилень RR-інтервалів становив 

37,1±2,7мс. до лікування та 43,7±3мс. після лікування у фоновому записі (р>0,05); 

при ортостатичній пробі цей показник становив 18,6±1,2мс. до лікування та 

19,8±1,2мс. після. (р>0,05). Відсоток послідовних RR-інтервалів що різняться 
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більше 50мс. змінився з  16,6±2,3% до 21,4±2,4% у фоновому режимі та з 

2,1±0,4% до 2,8±0,5% під час ортостатичної проби (р>0,05). Коефіцієнт варіації 

ВСР змінився з 6,3±0,2% до 7,3±0,3% (р<0,05) у фоновому записі та з 7,6±0,3% до 

7,2±0,3% під час ортостатичної проби (р>0,05). (Табл. 4.17) 

 

Таблиця 4.17  Часові параметри варіабельності серцевого ритму у дітей 

першої групи з функціональними розладами жовчовивідних шляхів за 

гіпокінетичним типом 

 

Показники  

ВСР 

Первинне обстеження  Повторне обстеження  

р1 р2 
в спокої 

під час 

ортостатичної 

проби в спокої 

під час 

ортостатичної 

проби 

RRNN, мс 727,4±13,6 591,6±12,2 764,2±13,3 609±11 >0,05 >0,05 

SDNN, мс 47,7±2,3 44,2±2 54,4±3 44,9±2,1 >0,05 >0,05 

RMSSD, мс 37,1±2,7 18,6±1,2 43,7±3 19,8±1,2 >0,05 >0,05 

pNN50, % 16,6±2,3 2,1±0,4 21,4±2,4 2,8±0,5 >0,05 >0,05 

CV, % 6,3±0,2 7,6±0,3 7,3±0,3 7,2±0,3 <0,05 >0,05 

Примітки: р1 – достовірність відмінності між показниками ВСР в спокої при 

первинному обстеженні та при повторному. р2 - достовірність відмінності між 

показниками ВСР під час ортостатичної проби при первинному обстеженні та при 

повторному. 

 

 

Порівнюючи спектральні параметри ВСР у дітей основної групи з ФРБТ за 

гіпокінетичним типом бачимо, що в спокої загальна потужність спектра становила 

3111,3±268,4мс2 до лікування та 3908,8±417,7мс2 після (р>0,05). Під час 

ортостатичної проби цей показник склав 2620,1±187,6мс2 до лікування та 

2901,2±235,5мс2 після (р>0,05). Внесок хвиль дуже низької частоти у фоновому 

записі змінився з 1334,1±146,2мс2 на 1551,3±218,4мс2 (р>0,05), а у пробі з 

ортостатичним навантаженням з 1201±100,6мс2 на 1151,7±112,6мс2 (р>0,05).  
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Внесок хвиль низької частоти у фоновому записі змінився з 1001,6±94,2мс2 на 

1204,2±144,4мс2 (р>0,05), а у пробі з  1130,5±133,1мс2 на 1359,2±167,4мс2  

(р>0,05). Внесок хвиль високої частоти у фоновому записі змінився з 

775,4±79,6мс2 на 1153,4±121,9мс2 (р<0,05), а у пробі з 288,6±24,8мс2 на 

390,3±31,9мс2  (р<0,05). Відношення низькочастотної ланки до високочастотної  

становило 1,67±0,16 до лікування та 1,14±0,07 після при записі у фоновому 

режимі (р<0,01) та 4,78±0,58 до лікування і 4,08±0,49 після під час ортостатичної 

проби (р>0,05). Деякі зміни присутні аналізуючи відносну величину внеску 

впливів окремих частот на загальну потужність спектра ВСР. Внесок дуже 

низьких частот після лікування змінився з 41,9±2% на 39,7±2% у фоновому записі 

та з 46,2±2,4% до 39,9±2,6% під час ортостатичної проби (р>0,05); внесок низьких 

частот з 33,6±1,9% до 30,8±1,3% у фоновому записі та з 41,7±2% до 46±2,3% під 

час ортостатичної проби (р>0,05); внесок високочастотних впливів достовірно 

зріс з 24,5±1,7% до 29,4±1,4% (р<0,05) у фоновому записі та зріс з 12,1±1,2% до 

14±1% під час ортостатичної проби (р>0,05) (табл. 4.18). 

 

Таблиця 4.18 - Спектральні параметри варіабельності серцевого ритму у 

дітей першої групи з функціональними розладами жовчовивідних шляхів за 

гіпокінетичним типом 

 

Показники  

ВСР 

Первинне обстеження Повторне обстеження 

р 1 р 2 в спокої 

під час 

ортостатичної 

проби в спокої 

під час 

ортостатичної 

проби 

1 2 3 4 5 6 7 

TP, мс2 3111,3±268,4 2620,1±187,6 3908,8±417,7 2901,2±235,5 >0,05 >0,05 

VLF, мс2 1334,1±146,2 1201±100,6 1551,3±218,4 1151,7±112,6 >0,05 >0,05 

LF, мс2 1001,6±94,2 1130,5±133,1 1204,2±144,4 1359,2±167,4 >0,05 >0,05 

HF, мс2 775,4±79,6 288,6±24,8 1153,4±121,9 390,3±31,9 <0,05 <0,05 
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1 2 3 4 5 6 7 

LF norm, 

n.u. 
57,7±2,4 78±1,6 51,3±1,5 76,4±1,4 <0,05 >0,05 

HF norm, 

n.u. 
42,3±2,4 22±1,6 48,7±1,5 23,6±1,4 <0,05 >0,05 

LF/HF 1,67±0,16 4,78±0,58 1,14±0,07 4,08±0,49 <0,01 >0,05 

%VLF 41,9±2 46,2±2,4 39,7±2 39,9±2,6 >0,05 >0,05 

%LF 33,6±1,9 41,7±2 30,8±1,3 46±2,3 >0,05 >0,05 

%HF 24,5±1,7 12,1±1,2 29,4±1,4 14±1 <0,05 >0,05 

Примітки: р 1 – достовірність відмінності між показниками ВСР в спокої при 

первинному обстеженні та при повторному. р 2 - достовірність відмінності між 

показниками ВСР під час ортостатичної проби при первинному обстеженні та при 

повторному. 

 

Аналізуючи часові параметри ВСР у дітей групи контролю з 

функціональними розладами жовчовивідних шляхів за гіперкінетичним типом 

бачимо, що стандартне відхилення середньої довжини RR-інтервала у фоновому 

режимі змінилося з 56,9±4,9мс. до 56,3±4,4мс. та під час ортостатичної проби з 

44,2±3,7мс. до 41,3±3,5мс. (р>0,05). Корінь середньоквадратичних відхилень RR-

інтервалів становив 65,4±6,5мс. до лікування та 59,8±4,7мс. після лікування у 

фоновому записі (р>0,05); при ортостатичній пробі цей показник становив 

24,4±2,1мс. до лікування та 24,9±1,9мс. після. (р>0,05). Відсоток послідовних RR-

інтервалів що різняться більше 50мс. змінився з  35,5±4,1% до 34,4±2,8% у 

фоновому режимі та з 4,7±0,7% до 5,1±0,6% під час ортостатичної проби (р>0,05). 

Коефіцієнт варіації ВСР зріс з 6,5±0,5% до 7,4±0,5% (р>0,05) у фоновому записі та 

з 7,5±0,6% до 6,7±0,5% під час ортостатичної проби (р>0,05). (Табл. 4.19) 

 

Таблиця 4.19 - Часові параметри варіабельності серцевого ритму у дітей  

другої групи функціональними розладами жовчовивідних шляхів за 

гіперкінетичним типом 
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Показники  

ВСР 

Первинне обстеження Повторне обстеження 

р1 р2 
в спокої 

під час 

ортостатичної 

проби в спокої 

під час 

ортостатичної 

проби 

RRNN, мс 811,2±48,9 634,1±37,4 816,7±47,7 635,2±36,7 >0,05 >0,05 

SDNN, мс 56,9±4,9 44,2±3,7 56,3±4,4 41,3±3,5 >0,05 >0,05 

RMSSD, мс 65,4±6,5 24,4±2,1 59,8±4,7 24,9±1,9 >0,05 >0,05 

pNN50, % 35,5±4,1 4,7±0,7 34,4±2,8 5,1±0,6 >0,05 >0,05 

CV, % 6,5±0,5 7,5±0,6 7,4±0,5 6,7±0,5 >0,05 >0,05 

Примітки: р1 – достовірність відмінності між показниками ВСР в спокої при 

первинному обстеженні та при повторному. р2 - достовірність відмінності між 

показниками ВСР під час ортостатичної проби при первинному обстеженні та при 

повторному. 

 

Порівнюючи спектральні параметри ВСР у дітей групи контролю з ФРБТ за 

гіперкінетичним типом бачимо, що в спокої загальна потужність спектра 

становила 3806,4±529,8мс2 до лікування та 3237,9±546,1 мс2 після (р>0,05). Під 

час ортостатичної проби цей показник склав 2692,3±306,8мс2 до лікування та 

2614,9±351,5мс2 після (р>0,05). Внесок хвиль дуже низької частоти у фоновому 

записі змінився з 938,9±211,3мс2 на 906,1±321,8мс2 (р>0,05), а у пробі з 

ортостатичним навантаженням з 1106,7±143,8мс2 на 985,8±101,6мс2 (р>0,05).  

Внесок хвиль низької частоти у фоновому записі змінився з 866,8±160,1мс2 на 

941±158,8мс2 (р>0,05), а у пробі з  1100,5±212,1мс2 на 1159,6±259,5мс2  (р>0,05). 

Внесок хвиль високої частоти у фоновому записі змінився з 2000,7±293,1мс2 на 

1390,8±146мс2 (р>0,05), а у пробі з  485,1±59,4мс2 на 469,5±52,9мс2 (р>0,05). 

Відношення низькочастотної ланки до високочастотної  становило 0,52±0,2 до 

лікування та 0,7±0,1 після при записі у фоновому режимі та 3,08±0,68 до 

лікування і 2,77±0,39 після під час ортостатичної проби (р>0,05). Деякі зміни 

присутні аналізуючи відносну величину внеску впливів окремих частот на 

загальну потужність спектра ВСР. Внесок дуже низьких частот після лікування 

змінився з 27,7±3,9% на 29,6±3,1% у фоновому записі та з 40,8±3,8% до 37,9±3% 



 104 

під час ортостатичної проби (р>0,05); низьких частот з 22,1±2,7% до 28,1±2,3% у 

фоновому записі та з 39,8±3,6% до 42,9±3,5% під час ортостатичної проби 

(р>0,05); високих частот з 50,2±4,6% до 42,3±3,2% у фоновому записі та з 

19,4±2,2% до 19,2±1,8% під час ортостатичної проби (р>0,05) (табл. 4.20). 

 

Таблиця 4.20 - Спектральні параметри варіабельності серцевого ритму у дітей  

другої групи з функціональними розладами жовчовивідних шляхів за 

гіперкінетичним типом 

 

Показники  

ВСР 

Первинне обстеження Повторне обстеження 
Статистичні 

показники 

в спокої 

під час 

ортостатичної 

проби в спокої 

під час 

ортостатичної 

проби 

р1 р2 

TP, мс2 3806,4±529,8 2692,3±306,8 3237,9±546,1 2614,9±351,5 >0,05 >0,05 

VLF, мс2 938,9±211,3 1106,7±143,8 906,1±321,8 985,8±101,6 >0,05 >0,05 

LF, мс2 866,8±160,1 1100,5±212,1 941±158,8 1159,6±259,5 >0,05 >0,05 

HF, мс2 2000,7±293,1 485,1±59,4 1390,8±146 469,5±52,9 >0,05 >0,05 

LF norm, 

n.u. 
31,6±5 66,7±5 40,2±3,7 68,8±4,6 >0,05 >0,05 

HF norm, 

n.u. 
68,4±5,5 33,3±3,3 59,8±4,2 31,2±2,7 >0,05 >0,05 

LF/HF 0,52±0,2 3,08±0,68 0,7±0,1 2,77±0,39 >0,05 >0,05 

%VLF 27,7±3,9 40,8±3,8 29,6±3,1 37,9±3 >0,05 >0,05 

%LF 22,1±2,7 39,8±3,6 28,1±2,3 42,9±3,5 >0,05 >0,05 

%HF 50,2±4,6 19,4±2,2 42,3±3,2 19,2±1,8 >0,05 >0,05 

Примітки: р1 – достовірність відмінності між показниками ВСР в спокої при 

первинному обстеженні та при повторному. р2 - достовірність відмінності між 

показниками ВСР під час ортостатичної проби при первинному обстеженні та при 

повторному. 
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Аналізуючи часові параметри ВСР у дітей групи контролю з 

функціональними розладами жовчовивідних шляхів за гіпокінетичним типом 

бачимо, що стандартне відхилення середньої довжини RR-інтервала у фоновому 

режимі змінилося з 47,1±3мс. до 54,8±3,6мс. та під час ортостатичної проби з 

42,1±2,3мс. до 41,7±2,3мс. (р>0,05). Корінь середньоквадратичних відхилень RR-

інтервалів становив 39,3±3,5мс. до лікування та 45±3,6мс. після лікування у 

фоновому записі (р>0,05); при ортостатичній пробі цей показник становив 

17,5±1,4мс. до лікування та 19,1±1,1мс. після. (р>0,05). Відсоток послідовних RR-

інтервалів що різняться більше 50мс. змінився з 19,2±2,7% до 25,3±2,7% у 

фоновому режимі та з 2,3±0,5% до 3±0,4% під час ортостатичної проби (р>0,05). 

Коефіцієнт варіації ВСР змінився з 5,8±0,3% до 8,1±0,4% (р<0,01) у фоновому 

записі та з 8±0,3% до 6,9±0,3% під час ортостатичної проби (р<0,05) (табл. 4.21). 

 

Таблиця 4.21 - Часові параметри варіабельності серцевого ритму у дітей 

другої групи з функціональними розладами жовчовивідних шляхів за 

гіпокінетичним типом 

 

Показники  

ВСР 

Первинне обстеження Повторне обстеження 

р1 р2 
в спокої 

під час 

ортостатичної 

проби 

в спокої 

під час 

ортостатичної 

проби 

RRNN, мс 741,8±14,4 583,6±13,9 770±12,9 597,8±10,8 >0,05 >0,05 

SDNN, мс 47,1±3 42,1±2,3 54,8±3,6 41,7±2,3 >0,05 >0,05 

RMSSD, мс 39,3±3,5 17,5±1,4 45±3,6 19,1±1,1 >0,05 >0,05 

pNN50, % 19,2±2,7 2,3±0,5 25,3±2,7 3±0,4 >0,05 >0,05 

CV, % 5,8±0,3 8±0,3 8,1±0,4 6,9±0,3 <0,01 <0,05 

Примітки: р1 – достовірність відмінності між показниками ВСР в спокої при 

первинному обстеженні та при повторному. р2 - достовірність відмінності між 

показниками ВСР під час ортостатичної проби при первинному обстеженні та при 

повторному. 
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Порівняння спектральних параметрів ВСР у дітей групи порівняння з ФРБТ 

за гіпокінетичним типом наведено в табл. 4.22.  

 

Таблиця 4.22 - Спектральні параметри варіабельності серцевого ритму у дітей 

другої групи з функціональними розладами жовчовивідних шляхів за 

гіпокінетичним типом 

 

Показники  

ВСР 

Первинне обстеження Повторне обстеження 
Статистичні 

показники 

в спокої 

під час 

ортостатичної 

проби 

в спокої 

під час 

ортостатичної 

проби 

р1 р2 

TP, мс2 3068±336,9 2469,5±227,3 3743,1±504,2 2813,6±284,7 >0,05 >0,05 

VLF, мс2 1298,6±175,1 1090±96,7 1563,5±291,2 980,9±89,7 >0,05 >0,05 

LF, мс2 945,3±113,6 1109,2±176,5 1101,8±147,9 1441,6±222,9 >0,05 >0,05 

HF, мс2 824,1±101,3 270,3±22 1077,9±129 391,1±34,1 >0,05 <0,01 

LF norm, 

n.u. 
57,1±3,2 76,7±1,7 51,5±2 75,9±1,5 >0,05 >0,05 

HF norm, 

n.u. 
42,9±3,2 23,3±1,7 48,5±2 24,1±1,5 >0,05 >0,05 

LF/HF 1,89±0,23 4,54±0,53 1,24±0,12 3,76±0,28 <0,05 >0,05 

%VLF 40,8±2 46±2,4 40,1±2 38±2,6 >0,05 <0,05 

%LF 33,5±2,1 41±2 30,2±1,2 47,1±2,3 >0,05 >0,05 

%HF 25,8±2,2 13±1,4 29,7±1,9 14,9±1,1 >0,05 >0,05 

Примітки: р1 – достовірність відмінності між показниками ВСР в спокої при 

первинному обстеженні та при повторному. р2 - достовірність відмінності між 

показниками ВСР під час ортостатичної проби при первинному обстеженні та при 

повторному. 

 

В спокої загальна потужність спектра становила 3068±336,9мс2 до лікування 

та 3743,1±504,2 мс2 після (р>0,05). Під час ортостатичної проби цей показник 

склав 2469,5±227,3мс2 до лікування та 2813,6±284,7мс2 після (р>0,05). Внесок 

хвиль дуже низької частоти у фоновому записі змінився з 1298,6±175,1мс2 на 
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1563,5±291,2мс2 (р>0,05), а у пробі з ортостатичним навантаженням з 

1090±96,7мс2 на 980,9±89,7мс2 (р>0,05).  Внесок хвиль низької частоти у 

фоновому записі змінився з 945,3±113,6 мс2 на 1101,8±147,9мс2 (р>0,05), а у пробі 

з  1109,2±176,5мс2 на 1441,6±222,9мс2  (р>0,05). Внесок хвиль високої частоти у 

фоновому записі змінився з 824,1±101,3мс2 на 1077,9±129мс2 (р>0,05), а у пробі з  

270,3±22мс2 на 391,1±34,1мс2 (р<0,01). Відношення низькочастотної ланки до 

високочастотної  становило 1,89±0,23 до лікування та 1,24±0,12 після при записі у 

фоновому режимі (р<0,05) та 4,54±0,53 до лікування і 3,76±0,28 після під час 

ортостатичної проби (р>0,05). Деякі зміни присутні аналізуючи відносну 

величину внеску впливів окремих частот на загальну потужність спектра ВСР. 

Внесок дуже низьких частот після лікування змінився з 40,8±2% на 40,1±2% у 

фоновому записі (р>0,05) та з 46±2,4% до 38±2,6% під час ортостатичної проби 

(р<0,05); низьких частот з 33,5±2,1% до 30,2±1,2% у фоновому записі та з 41±2% 

до 47,1±2,3% під час ортостатичної проби (р>0,05); високих частот з 25,8±2,2% до 

29,7±1,9% у фоновому записі та з 13±1,4% до 14,9±1,1% під час ортостатичної 

проби (р>0,05) (Табл. 4.22). 

 

 

4.5 Особливості стану здоров’я дітей при катамнестичному спостереженні. 

Для аналізу результатів лікування функціональних розладів ключове 

значення має порівняння частоти наявних скарг. Для цього після пройденого 

курсу через 3 місяці було проведено повторне обстеження дітей з оцінкою скарг. 

У групах дітей з гіперкінетичним тимом ФРБТ бачимо достовірну відмінність 

в наявності больового симптому (табл. 4.23). У першій групі біль турбував у 

25±9,7% дітей, тоді як у другій у 61,1±11,5% (р<0,05). При цьому в першій групі у  

10±6,7% біль виникав до 2-х раз на місяць та у 15±8% 3-4 рази в місяць. У другій 

групі на біль до 2-х раз на місяць вказали 27,8±10,6%, 3-4 рази на місяць - теж 

27,8±10,6%, та 1-2 рази на тиждень 5,6±5,4% (р>0,05). На нудоту вказали 

відповідно 15±8% та 22,2±9,8% дітей першої та другої групи з ФРБТ за 
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гіперкінетичним типом (р>0,05). На поганий апетит в першій групі вказали 15±8% 

дітей, у другій -  50±11,8%, що демонструє достовірну різницю між групами 

(р<0,05) Серед цих дітей 1-2 рази на тиждень відмічали погіршення апетиту лише 

5,6±5,4% дітей у другій групі, 3-4 рази на місяць - 10±6,7% у першій групі та 

27,8±10,6% у другій (р>0,05), до двох раз на місяць 5±4,9% дітей першої групи та 

16,7±8,8% другої (р>0,05) (табл. 4.23).  

 

Таблиця 4.23 - Аналіз основних скарг у катамнестичному спостереженні у 

дітей з функціональними розладами біліарного тракту за гіперкінетичним 

типом 

Скарги та їх частота 

Група 1A, n=20 Група 2A, n=18   

n % n % р 

Біль в пр. під ребер’ї 5 25±9,7 11 61,1±11,5** <0,05 

Відсутні 15 75±9,7 7 38,9±11,5** <0,05 

до 2-х раз на місяць 2 10±6,7 5 27,8±10,6 >0,05 

3-4р/м 3 15±8 5 27,8±10,6 >0,05 

1-2 рази на тиждень 0 0±0 1 5,6±5,4 >0,05 

Нудота 3 15±8 4 22,2±9,8 >0,05 

Відсутні 17 85±8 14 77,8±9,8 >0,05 

до 2-х раз на місяць 3 15±8 4 22,2±9,8 >0,05 

Поганий апетит 3 15±8 9 50±11,8** <0,05 

Відсутні 17 85±8 9 50±11,8** <0,05 

до 2-х раз на місяць 1 5±4,9 3 16,7±8,8 >0,05 

3-4р/м 2 10±6,7 5 27,8±10,6 >0,05 

1-2 рази на тиждень 0 0±0 1 5,6±5,4 >0,05 

** - вірогідна різниця показника між даними дітей двох груп;  р<0,05; 

 

На слабкість вказали 20±8,9% дітей з першої групи та 38,9±11,5% з другої 

групи (Р>0,05). Біль голови 3-4 рази на місяць турбувала 5±4,9% в першій групі та 
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16,7±8,8% в другій (Р>0,05) та відповідно 15±8% і 16,7±8,8% до 2-х раз на місяць 

((Р>0,05) (табл. 4.24). 

Таблиця 4.24 - Аналіз частоти скарг на слабкість та біль голови у 

катамнестичному спостереженні у дітей з функціональними розладами 

біліарного тракту за гіперкінетичним типом  

Скарги та їх частота 

група 1A, n=20 група 2A, n=18   

n % n % р 

Слабкість 4 20±8,9 7 38,9±11,5 >0,05 

Відсутні 16 80±8,9 11 61,1±11,5 >0,05 

до 2-х раз на місяць 2 10±6,7 2 11,1±7,4 >0,05 

3-4р/м 2 10±6,7 4 22,2±9,8 >0,05 

1-2 рази на тиждень 0 0±0 1 5,6±5,4 >0,05 

Біль голови  4 20±8,9 6 33,3±11,1 >0,05 

Відсутні 16 80±8,9 12 66,7±11,1 >0,05 

до 2-х раз на місяць 3 15±8 3 16,7±8,8 >0,05 

3-4р/м 1 5±4,9 3 16,7±8,8 >0,05 

** - вірогідна різниця показника між даними дітей двох груп;  р<0,05; 

  

У групах дітей з гіпокінетичним типом ФРБТ також бачимо достовірну 

відмінність в наявності больового симптому (табл. 4.25). У першій групі біль 

турбував у 40,5±8,1% дітей, тоді як у другій у 71,4±7,6% (р<0,05). При цьому в 

першій групі у  16,2±6,1% біль виникав до 2-х раз на місяць та у 13,5±5,6% 3-4 

рази в місяць, 10,8±5,1% 1-2 рази на тиждень. У другій групі на біль до 2-х раз на 

місяць вказали 14,3±5,9%, 3-4 рази на місяць - 37,1±8,2% (р<0,05), та 1-2 рази на 

тиждень 8,6±4,7% (р>0,05). На нудоту вказали відповідно 16,2±6,1% та 37,1±8,2% 

дітей першої та другої групи з ФРБТ за гіперкінетичним типом (р>0,05). 3-4 рази 

на тиждень нудота турбувала 11,4±5,4 дітей другої групи та не турбувала  так 

часто дітей першої групи (р<0,05). На поганий апетит в першій групі вказали 

35,1±7,8% дітей, у другій - 48,6±8,4%, (р>0,05) Серед цих дітей 1-2 рази на 
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тиждень відмічали погіршення апетиту лише у другій групі 11,4±5,4% дітей 

(р<0,05), 3-4 рази на місяць - 21,6±6,8% у першій групі та 20±6,8% у другій 

(р>0,05), до двох раз на місяць 13,5±5,6% дітей першої групи та 11,4±5,4% другої 

(р>0,05) (табл. 4.25).  

 

Таблиця 4.25 - Аналіз окремих скарг у катамнестичному спостереженні у дітей 

з функціональними розладами біліарного тракту за гіпокінетичним типом 

Скарги та їх частота Групи дітей: Статистичні 

дані 
група 1Б, n=37 група 2Б, n=35 

n % n % р 

Біль в пр. під ребер’ї 15 40,5±8,1 25 71,4±7,6** <0,05 

відсутні 22 59,5±8,1 10 28,6±7,6** <0,05 

до 2-х раз на місяць 6 16,2±6,1 5 14,3±5,9 >0,05 

3-4р/м 5 13,5±5,6 13 37,1±8,2** <0,05 

1-2 рази на тиждень 4 10,8±5,1 3 8,6±4,7 >0,05 

через день 0 0±0 4 11,4±5,4** <0,05 

Нудота 6 16,2±6,1 13 37,1±8,2** <0,05 

відсутні 31 83,8±6,1 22 62,9±8,2** <0,05 

до 2-х раз на місяць 6 16,2±6,1 7 20±6,8 >0,05 

3-4р/м 0 0±0 4 11,4±5,4** <0,05 

1-2 рази на тиждень 0 0±0 2 5,7±3,9 >0,05 

Поганий апетит 13 35,1±7,8 17 48,6±8,4 >0,05 

відсутні 24 64,9±7,8 18 51,4±8,4 >0,05 

до 2-х раз на місяць 5 13,5±5,6 4 11,4±5,4 >0,05 

3-4р/м 8 21,6±6,8 7 20±6,8 >0,05 

1-2 рази на тиждень 0 0±0 4 11,4±5,4 >0,05 

через день 0 0±0 2 5,7±3,9 >0,05 

** - вірогідна різниця показника між даними дітей двох груп;  р<0,05; 
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На слабкість вказали 29,7±7,5% дітей з першої групи та 40±8,3% з другої 

групи (р>0,05). Біль голови 3-4 рази на місяць турбувала 5,4±3,7% в першій групі 

та 17,1±6,4% в другій (р>0,05) та відповідно 27±7,3% і 14,3±5,9% до 2-х раз на 

місяць (р>0,05) (табл. 4.26). 

 

Таблиця 4.26 - Аналіз частоти скарг на слабкість та біль голови у 

катамнестичному спостереженні у дітей з функціональними розладами 

біліарного тракту за гіпокінетичним типом 

 

Скарги та їх частота Групи дітей: Статистичні 

дані група 1Б, n=37 група 2Б, n=35 

n % n % р 

Слабкість 11 29,7±7,5 14 40±8,3 >0,05 

відсутні 26 70,3±7,5 21 60±8,3 >0,05 

до 2-х раз на місяць 7 18,9±6,4 5 14,3±5,9 >0,05 

3-4р/м 3 8,1±4,5 4 11,4±5,4 >0,05 

1-2 рази на тиждень 1 2,7±2,7 5 14,3±5,9 >0,05 

Біль голови  12 32,4±7,7 12 34,3±8 >0,05 

відсутні 25 67,6±7,7 23 65,7±8 >0,05 

до 2-х раз на місяць 10 27±7,3 5 14,3±5,9 >0,05 

3-4р/м 2 5,4±3,7 6 17,1±6,4 >0,05 

1-2 рази на тиждень 0 0±0 1 2,9±2,8 >0,05 

** - вірогідна різниця показника між даними дітей двох груп;  р<0,05; 

 

Отже в катамнестичному спостереженні бачимо достовірну відмінність в 

характкристиці больового синдрому між першою та другою групою як при гіпер 

так і при гіпокінетичному типу ФРБТ а також достовірно нижчу частоту скарг на 

поганий апетит у дітей з гіпокінетичним типом ФРБТ першої групи у порівнянні з 

дітьми другої групи. Це обгрунтовує триваліший ефект від першої терапевтичної 

схеми. 
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Висновки до розділу 4 

За результатами оцінки скарг дітей з ФРБТ можна проаналізувати 

ефективність терапевтичних заходів. У першій групі дітей з ФРБТ за 

гіперкінетичним типом бачимо достовірно кращі результати - зникнення 

больового симптому у 35±10,7% (р<0,01), тоді як у другій групі у 22,2±9,8% 

(р<0,05). У першій групі достовірно знизилась частота скарг на біль, у другій 

групі відмінність в частоті не достовірна Після лікування у першій А групі 

достовірно знизилася частота поганого апетиту 70±10,2% на 35±10,7% (р<0,05) та 

незначно знизилась у другій групі з 61,1±11,5% на 55,6±11,7% (р>0,05), що 

говорить про кращий вплив першого лікувального комплексу на апетит. Також 

простежуємо зниження частоти нестійких випорожнень у першій групі з 

55±11,1% до 15±8% (р<0,01) та без змін у другій групі з 27,8±10,6% до 

27,8±10,6% (р>0,05), де в окремих випадках змінилась лише частота скарг. Скарги 

на слабкість у першій групі дітей з ФРБТ за гіперкінетичним типом 

спостерігались у 60±11%, після лікування у 25±9,7% (р<0,05). У другій групі 

38,9±11,5% та 33,3±11,1% відповідно (р>0,05). Біль голови турбувала на початку 

дослідження 60±11% дітей з ФРБТ за гіперкінетичним типом першої групи та 

достовірно знизилась до 25±9,7% після пройденого реабілітаційного курсу 

(р<0,05). У другій групі цей показник становив відповідно 61,1±11,5% та 

44,4±11,7% (р>0,05). Це засвідчило достовірно більш виражену ефективність 

реабілітаційеого комплексу у першій групі дітей з ФРБТ за гіперкінетичним 

типом. 

Розглядаючи динаміку наявності та частоти скарг у дітей з ФРБТ за 

гіпокінетичним типом бачимо достовірне зникнення болю у 32,4±7,7% у першій 

групі (р<0,01) та у 17,1±6,4% у другій (р<0,05). Частота скарг через день зникла у 

першій групі (р<0,01) та лише знизилась у другій групі (р>0,05). дітей з ФРБТ за 

гіпокінетичним типом відсоток дітей, що скаржились на нудоту також знизився: у 

першій групі достовірно знизився з 54,1±8,2% на 21,6±6,8% (р<0,01), у другій 

групі незначно: з 40±8,3% на 34,3±8% (р>0,05). Після лікування у першій групі 

достовірно знизилася частота поганого апетиту з 75,7±7,1% на 51,4±8,2% (р<0,05) 
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та недостовірно знизилась у другій групі з 62,9±8,2% на 54,3±8,4% (р>0,05), що 

говорить про кращий вплив першого лікувального комплексу на апетит у дітей з 

ФРБТ за гіпокінетичним типом. Закрепи достовірно знизились з 59,5±8,1% до 

35,1±7,8% у першій групі (р<0,05) та недостовірна зміна з 45,7±8,4% до 37,1±8,2% 

у другій групі (р>0,05) Скарги на слабкість у першій групі дітей з ФРБТ за 

гіпокінетичним типом спостерігались у 54,1±8,2%, після лікування у 37,8±8% 

(р<0,05). У другій групі 48,6±8,4% та 42,9±8,4% відповідно (р>0,05). Це 

продемонструвало ефективність обох терапевтичних схем, та достовірно більше 

виражену ефективність реабілітаційного комплексу у першій групі дітей з ФРБТ 

за гіпокінетичним типом. 

Підсумовуючи результати ультразвукового дослідження, можна виділити 

наступне. У дітей з ФРБТ за гіпокінетичним типом скорочення ЖМ зросло на 

18,8±2,06%, тоді як в іншій групі на 8,5±1,88% з достовірною відмінністю між 

групами (р<0,01). Статистично достовірно знизився об’єм ЖМ натще у дітей з 

порушенням моторики жовчовиділення за гіпокінетичним типом в обох групах, 

що може свідчити про перебування ЖМ у перерозтягнутому стані за умови 

тривалішої гіпотонії. Порівнюючи різницю зміни об’єму ЖМ натще в обох групах 

дітей з порушенням моторики жовчовиділення за гіпокінетичним типом 

простежуємо достовірну відмінність: 2,2±0,33 мл. у дітей першої групи та 

0,3±0,28 мл. у дітей другої групи (р<0,01). У дітей з гіперкінетичним типом ФРБТ 

скорочення ЖМ наблизилось до норми на 12,4±1,35% у першій групі, тоді як в 

другій групі на 7,7±1,14% з достовірною відмінністю між групами (р<0,05). 

Аналізуючи зміну об’єму ЖМ натще у дітей з порушенням моторики 

жовчовиділення за гіперкінетичним типом було його достовірне збільшення після 

лікування дітей першої групи на 2,7±0,48 мл. (р<0,01) та лише тенденція до 

збільшення у другій групі (р>0,05). Результати свідчать про стабілізацію фракції 

викиду жовчі після проведених лікувальних заходів та демонструють більш 

виражений ефект у групі, що вживала додатково квітковий пилок [64]. 

Після реабілітаційного курсу відмінність між групами з різними кінетичними 

типами ФРБТ зменшилась в обох групах, а в показнику %LF майже зникла, що 
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можна трактувати як наближення цього показника до норми в обох групах при 

повторному обстеженні. При ортостатичній пробі відмінність в спектральних 

показниках між групами також зменшилась після реабілітаційного курсу, де 

також можна відмітити деяке зниження відсоткового параметра впливів дуже 

низьких частот з відносним зростанням параметра низькочастотних впливів в 

обох групах, що оцінюється як адекватна активація барорефлекторних впливів у 

проведенні ортостатичної проби. Також в обох групах у дітей з гіпокінетичним 

типом дисфункції можна відмітити, що якщо в ортопробі при первинному 

обстеженні коефіцієнт варіації зростає, то при повторному обстеженні в 

ортостатичній пробі цей показник знижується, з більшою достовірністю за 

рахунок зростання коефіцієнта варіації у фоновомо записі та в меншій мірі за 

рахунок зниження цього коефіцієнта у записі під час ортостатичної проби. У дітей 

з гіперкінетичним типом дисфункції ця зміна показників менш виражена та не 

володіє достовірністю при порівнянні первинного та повторного обстеження. 

Різницю в зміні показників після лікування можна відмітити  при аналізі 

результатів в дітей з гіпокінетичним типом розладів (підгрупах Б) першої та 

другої групи. Зокрема в першій групі внесок високочастотних впливів у загальну 

потужність спектру у фоновому записі достовірно зріс з 775,4±79,6мс2 на 

1153,4±121,9мс2 (р<0,05), тоді як у другій групі внесок хвиль високої частоти у 

фоновому записі змінився з 824,1±101,3мс2 на 1077,9±129мс2 (р>0,05), що не 

демонструє достовірної динаміки. Також достовірна зміна відносного показника 

високочастотного впливу в спокої відбулась лише у першій групі, де становила  

24,5±1,7% в первинному обстеженні та 29,4±1,4% у повторному обстеженні 

(р<0,05), а у другій групі зросла лише на 3,9% (р>0,05). А так як цей показник у 

значній мірі відображає парасимпатичну регуляцію, то зростання його у 

фоновому записі в спокої можна розцінювати як позитивну динаміку, а 

достовірне зростання у першій групі демонструє більш виражений ефект за умови 

лікування по першій терапевтичній схемі для гіпокінетичного типу ФРБТ. У 

першій групі достовірно (р<0,05) змінилися нормовані показники 

низькочастотних та високочастотних впливів: низькочастотного впливу знизився 
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з 57,7±2,4% до 51,3±1,5%, а високочастотний вплив зріс 42,3±2,4% до 48,7±1,5%. 

Це також свідчить про зростання сили впливу парасимпатичної НС. Порівнюючи 

ці групи, помітно знизилося відношення низькочастотних впливів до 

високочастотних, з більшою достовірністю у першій групі за рахунок нижчого 

стандартного відхилення середніх величин, що демонструє більшу стабільність 

результатів у першій групі [66]. Терапевтичний курс квіткового пилку в 

комплексній корекції харчового раціону позитивно впливає на функціональний 

стан жовчного міхура та самопочуття дітей [64], є ефективним у лікуванні ФРБТ у 

дітей. В катамнестичному спостереженні є достовірна відмінність в частоті 

больового симптому між першою та другою гропою при обох типах ФРБТ. Також 

є достовірна відмінність в частоті погіршення апетиту між вказаними групами. Це 

вказує на кращі віддалені результати лікування, нормалізацію харчового 

стереотипу у першій групі дітей, де в реабілітаційний комплекс для харчової 

корекції було включено вживання квіткового (бджолиного) пилку та призначене 

виконання додаткових вправ для комплексного лікування за амбулаторних умов. 
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РОЗДІЛ 5 АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ 

Хронічні захворювання органів травлення виявляють у 40,6% населення 

земної кулі з тенденцією до неухильного зростання їх розповсюдженості [8, 128, 

142]. Захворювання жовчовивідних шляхів є одними з найбільш поширених 

хвороб травної системи. Їх виявляють більше, ніж у половини всього населення 

України і з кожним роком кількість таких хворих неухильно зростає 

(Щербініна М. Б., 2011; Гравіровська Н. Г., 2012). Серед хворих терапевтичних 

стаціонарів пацієнти із захворюваннями жовчного міхура становлять близько 

25%, а серед пацієнтів гастроентерологічних відділень – більше 70% осіб 

(Фадєєнко Г. Д., 2005; Івашкін В. Т., 2007; Панфілова К. В., Панфілов С. А., 2008). 

Порушення моторно-евакуаторної функції жовчного міхура діагностують у 70–90 

% дітей з захворюваннями органів травлення (Ердес С. І., 2006; Запруднов А. М., 

2010; Кінаш М. І., Лобода В. Ф., 2011; Урсова Н. І., 2014). У більш дорослому віці 

ці діти звертаються до клініцистів уже з органічними порушеннями жовчного 

міхура (Якушенко М. Н., Теммоєва Л. А., 2007; Ільченко А. А., 2009). Тобто, 

виникаючи в дитячому віці, функціональні розлади травної системи призводить 

до розвитку органічної патології в дорослих (Запруднов А. М., Царькова О. Н., 

Харитонова Л. А., 2010). Тому ця проблема має вагоме медико-соціальне 

значення саме в осіб молодого віку і потребує цілеспрямованого розвитку 

наукових досліджень, присвячених профілактиці, ранньому виявленню та 

лікуванню патології на стадії функціональних порушень (Ніколенко Є. Я., Jeong 

S. U., 2012).  

Серед захворювань біліарного тракту в осіб молодого віку найчастіше 

зустрічаються функціональні розлади жовчного міхура, яким властива 

різноманітність клінічних проявів, тривалість перебігу, можливість трансформації 

функціональних порушень в органічну патологію (холангіт, холецистит, 

жовчнокам’яну хворобу), часте залучення до патологічного процесу суміжних 

органів (печінки, підшлункової залози, шлунка, дванадцятипалої кишки), що 

призводить до погіршення їх якості життя і зниження фізичної працездатності 

(Хендерсон Д. М., 2005; Хакамова Г. А., 2010; Huang S. M, Yao C. C., 2010). 
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Аналіз літератури останніх років свідчить про те, що все більше значення у 

виникненні і прогресуванні ФРБТ має вегетативна дисфункція, що обґрунтовує 

аналіз функціонального стану вегетативної нервової системи (ВНС) при 

обстеженні дітей [14, 48, 79, 109, 124]. 

Серед причин розвитку ФРБТ чільне місце належить порушенню харчового 

раціону [8, 109, 125]. Нераціональність, недостатність харчування, а особливо 

недостатність мікронутрієнтів, також може призводити до порушень 

функціонування нервової системи та нервової координації, що сприяє 

подальшому розвитку патологічного процесу [120]. Все це дозволяє говорити про 

необхідність розробки і впровадження нових науково обґрунтованих програм 

спостереження, профілактики, діагностики і лікування школярів.  

Вище викладене зумовлює пошук нових шляхів у ранній діагностиці та 

лікуванні функціональних розладів біліарного тракту з корекцією наявних 

порушень харчового раціону. Це визначає актуальність даного дослідження. 

Метою роботи було: встановити у дітей з функціональними розладами 

біліарного тракту особливості харчового статусу, вегетативного забезпечення, 

клінічного перебігу, дефіцит мікронутрієнтів у харчовому раціоні та 

удосконалити терапевтичні схеми. 

Згідно з поставленими завданнями та для досягнення поставленої мети у 

рандомізований спосіб за допомогою скринінґового анкетного опитування і 

планового медогляду було відібрано 110 дітей (вік 11–17 років), попередньо 

стратифікованих за наявністю ФРБТ, діагностованих згідно з Римськими 

критеріями третього перегляду. У дослідженні взяли участь 63 (57,3 %) дівчинки 

та 47 (42,7%) хлопчиків (вік 11–17 років) із ФРБТ, які стратифіковані в групу №1 

(основна група, ОГ) (n=57, із яких 20 – за гіперкінетичним типом (підгрупа 1А) і 

37 дітей мали ФРБТ за гіпокінетичним (підгрупа 1Б)) та групу №2 (група 

порівняння, ГП) (n=53, із яких 18 – за гіперкінетичним типом  (підгрупа 2А) і35 

дітей мали ФРБТ за гіпокінетичним(підгрупа 2Б)). Групи однорідні з урахуванням 

статі, віку, соціальних та інших умов. 
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Для оцінки ефективності терапевтичних схем, перша та друга групи дітей 

мали відмінність в лікуванні. В обох групах було проведено корекцію харчового 

раціону з обмеженням небажаних продуктів. Лікувальний акцент був 

спрямований на комплексну реабілітацію, корекцію харчового раціону, що 

передбачала врегулювання схеми харчування і вибір пріоритетних продуктів в 

харчовому раціоні. Рекомендувалось вживати різноманітні каші (гречана, рисова, 

злакові), окремо фрукти та ягоди, м’ясні та рибні продукти варені, тушині чи 

парової обробки, в якості напоїв - свіжоприготовлені соки, компоти та збільшення 

вживання мінеральних вод середньої мінералізації і середньої газонасиченості 

(гіпокінетичний тип) та малої мінералізації і малої газонасиченості 

(гіперкінетичний тип). Звертали увагу на вживання їжі в спокійній обстановці та 

ретельне пережовування з урахуванням апетиту дитини, але відповідно 

рекомендованій кількості приймань. В підборі раціону враховувалися основи 

роздільного харчування, принципи антиоксидантної насиченості для оновлення 

організму, достатня кількість «баластів» у раціоні. У дітей з гіперкінетичним 

типом ФРБТ  додатково обмежували бульйони, гострі харчові приправи, продукти 

з вираженими холекінетичними властивостями. В першій групі діти впродовж 

місяця приймали квітковий пилок – за наявності гіперкінетичного типу по 1 

чайній ложці зранку натще та перед обідом за 30 хвилин до їжі, гіпокінетичного 

типу - по 1 чайній ложці квіткового пилку в суміші з медом 1:1 (масові частки) 

тричі на день за 20 хвилин до приймання їжі. Пилок рекомендували не ковтати 

відразу, а розсмоктувати як мінімум кілька хвилин, що забезпечує краще 

засвоєння; через 10-15 хвилин запити склянкою негазованої води. 

Рекомендований руховий режим – активний, ранкова гімнастика, додаткове 

виконання спеціальних вправ. 

Для раннього виявлення проявів функціональних розладів травної ситеми та 

для моніторингу стану здоров’я молоді в даній роботі було застосовано метод 

анкетного скринінгу. Дослідження підтвердило наявність несприятливих 

тенденцій в харчових та рухових стереотипах. Завдяки проведеному 

скринінговому анкетному моніторингу стану здоровя дітей було виявлено, що 
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часта скарга серед дітей - це біль голови, що турбув 76% періодично, 10% часто та 

3% постійно. Швидку втомлюваність відмічали 67% рідко та 10% часто. Також 

достатньо поширеними виявились скарги на холодні руки/ноги та підвищену 

пітливість, які сягнули 64% та 57% відповідно. Наявність запаморочень відмічали 

42%: 36% періодично, 4% часто та 2% постійно. 

Важливим питанням сьогодення є брак рухової активності та надмір 

статичних навантажень при сидінні перед комп’ютером чи телевізором. 

Аналізуючи ці питання з’ясували, що третина дітей перед телевізором проводить 

4 годити і ще 19% - 3 години, тобто більше половини дітей перевищують 

рекомендовані норми. Схожі дані бачимо по терміну сидіння перед комп’ютером 

– 51% дітей проводить 3-4 години в день сидячи за комп’ютером і 38% 1-2 

години. Проаналізувавши сумарний час проведений перед телевізором та 

комп’ютером, можна відмітити що 24% дітей 7-8 годин вдома проводять сидячи, 

23% гуляють менше двох годин на день, і лише 37% виконують ранкову зарядку. 

Середній час перегляду телевізора 2,6 години, а сидіння за комп’ютером – 2,4 

години. Ці дані свідчать про великий відсоток дітей з недостатньою руховою 

активністю а також дані середніх значень перевищують рекомендовані 

нормативи. Такий стан справ негативно впливає передусім на здоров’я людини – 

недостатня фізична активність є одним з основних факторів ризику розвитку 

неінфекційних захворювань (серцево-судинні захворювання, рак і діабет), а також 

є четвертим за значимістю фактором ризику смерті у світі [176]. Також за 

результатами анкетних даних проаналізовані деякі питання психоемоційного 

стану. Зокрема з’ясовано що 54% дітей відмічають невмотивовану дратівливість, 

агресивність і у 53% часто буває пригнічення настрою. Серед всіх опитаних 37% 

на обидва питання відповіли «так».  

Клінічна картина ФРБТ залежить від типу дискінезії, представлена двома 

клінічними варіантами: гіперкінетичний тип та гіпокінетичний тип. Виділяють 

загальні та місцеві симптоми. До загальних симптомів відносять слабість, 

дратівливість, біль голови, пітливість та інші [44, 70]. При ФРБТ провідним 

синдромом є больовий. Більшість авторів відзначають, що у випадку 
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гіперкінетичного типу переважає біль інтенсивний, нападоподібний у правому 

підребер’ї, який іноді іррадіює у праве плече чи лопатку, у спину, короткочасний. 

Виникає біль після порушення дієти, фізичного навантаження, стресу. Ці дані 

узгоджуються з результатами дослідження. 

Узагальнюючи результати вивчення клінічних характеристик, підтверджено, 

що провідним симптомом при ФРБТ являється больовий. Достовірну відмінність 

в характеристиці болю можна простежити між гіпо- та гіперкінетичним типами 

розладів. У групі ФРБТ за гіперкінетичним типом біль тупий, ниючий у 

18,4±6,3%,  з ФРБТ за гіпокінетичним типом у 100% (р<0,01). Біль гострий у групі 

ФРБТ за гіперкінетичним типом у 97,4±2,6%, у групі з ФРБТ за гіпокінетичним 

типом 16,7±4,4% (р<0,01). 

Аналізуючи інші часті скарги показано, що нудота турбує у 28,9±7,4%  дітей 

з ФРБТ за гіперкінетичним типом та у 47,2±5,9% дітей з ФРБТ за гіпокінетичним 

типом. Частота блювоти нижча, складаючи відповідно 13,2±5,5% та 15,3±4,2% у 

випадку гіперкінетичних розладів та гіпокінетичних відповідно (р>0,05). На 

питання поганий апетит діти з ФРБТ за гіперкінетичним типом вказали у 

65,8±7,7%, а  діти з ФРБТ за гіпокінетичним типом у 69,4±5,4%. На нестійкі 

випорожнення діти з ФРБТ за гіперкінетичним типом вказували у 42,1±8%, а з 

гіпокінетичним типом - 23,6±5% (р>0,05). На закрепи частіше вказували  при 

гіпокінетичному типу - у 52,8±5,9% в порівнянні з 28,9±7,4% при 

гіперкінетичному типу (р<0,05). 

Скарги, характерні для астеновегетативного симптому також були 

проаналізовані, доповнено загальну картину клінічної характеристики. На 

слабкість вказали близько половини обстежених у обох групах. Діти з ФРБТ за 

гіперкінетичним типом відзначили у 50±8,1%, діти з ФРБТ за гіпокінетичним 

типом – у 51,4±5,9%. Аналіз частоти виникнення відповідних скарг свідчить, що 

дані порушення можуть мати як постійний так і спорадичний характер, що також 

варто враховувати при оцінці динаміки стану здоров’я. На пітливість при 

гіперкінетичному типу вказали 26,3±7,1% дітей, тоді як при гіпокінетичному - 

25±5,1% (р>0,05). На біль голови при гіперкінетичному типу вказали 50±8,1%, 
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при гіпокінетичному - 48,6±5,9% (р>0,05). Визначені дані дозволяють говорити 

про відмінність в частоті скарг серед дітей з різними типами кінетичних розладів , 

зокрема на закрепи та нестійкі випорожнення та в інших скаргах, що відповідає 

регіональним особливостям та узгоджується з даними сучасної літератури. 

Серед поставлених завдань було визначення особливостей порушення 

мікронутрієнтного балансу в харчовому раціоні дітей з функціональними 

розладами біліарного тракту. Також було завданням оцінити відхилення в 

кількості вмісту мікронутрієнтів та токсичних металів у крові дітей з проявами 

функціональних розладів біліарного тракту. 

Для дослідження добових надходжень нутрієнтів застосовано аналіз харчових 

щоденників за три дні за допомогою компютерної програми Dietplan, яка після 

внесення в неї спожитих продуктів видає кількісні характеристики складових 

нутрієнтів, зокрема енергетичну цінність, білки, ліпіди та їх фракції, вуглеводи, 

мінерали, вітаміни. Згідно аналізу харчових щоденників дітей з ФРБТ за 

гіперкінетичним типом можна простежити ряд дефіцитів у харчовому раціоні. 

Середнє значення калорійності добового раціону становило 2510,3±46,7 кКал., що 

нижче за нормативні значення на 8,6±1,9 % (р<0,01) за рахунок низького рівня 

надходження білків та вуглеводів. Середнє добове споживання вуглеводів склало 

392,6±8,5 г. що на 5,5±2,4 % різниться від нормативних значень. Виражено 

недостатнім було середньодобове споживання білків 70,3±1,5 г., що склало 

дефіцит -21,5±1,7 % від норми для даного віку. Аналізуючи надходження 

вітамінів можна відмітити достовірно нижчий рівень споживання вітаміну В6, 

вітаміну А, вітаміну Е, вітаміну D. Усереднене надходження вітаміну Е склало 

7,1±0,4 мг. та вітаміну А 698,4±43,2 мкг., що продемонструвало дефіцит -

38,5±3,9 % та 20,6±4,9 % відповідно. Надходження вітаміну D склало 

1,58±0,14 мкг., середнє відхилення від норми -36,7±5,6 % (р<0,01). Надходження 

піридоксину склало 1,45±0,06 мг., що на 7,8±4,2 % нижче від норми (р<0,01).  

Серед проаналізованих надходжень мінералів можна відмітити недостатню 

кількість кальцію, магнію, заліза, міді, цинку, йоду. Це могло бути викликане 

стереотипним та монотонним харчуванням. В раціоні дітей з ФРБТ за 
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гіперкінетичним типом недостатність кальцію склала 12,3±2,5 % та магнію 

10,1±2,9 % порівнюючи з усередненими нормами фізіологічних потреб для 

даного віку. Кількість цинку в середньодобовому раціоні становила 10,17±0,34 мг, 

що демонструє дефіцит в 22,7±2,5 %. Середня кількість міді становила 

1,48±0,041 мг., що демонструє дефіцит в 15,4±4 % (р<0,01). Середнє 

надходження заліза 12,5±0,32 мг., що різнилося на 8,3±2,8 % від норми (р<0,01). 

Кількість спожитого йоду становила 149,8±8,5 мкг., що показало дефіцит в 

9,1±4,8 % від норми. 

Згідно аналізу харчових щоденників дітей з ФРБТ за гіпокінетичним типом 

теж можна простежити ряд дефіцитів у харчовому раціоні. Достовірно нижчий 

рівень надходження вітамінів A, E, D. Усереднене надходження вітаміну А 

(ретинол еквіваленту) склало 651,7±46,1 мкг., що на 31,9±4,2 % нижче 

нормативних значень. Надходження вітаміну Е становило 7,2±0,5 мг., що 

продемонструвало дефіцит 42,9±3,4 %. Надходження вітаміну D склало 

1,7±0,16 мкг., середнє відхилення від норми 33,2±5,7 % (р<0,01). Серед мінералів 

у харчовому раціоні дітей з ФРБТ за гіпокінетичним типом достовірно нижче 

надходження міді, цинку та йоду. Середнє надходження йоду становило 

158,2±9,2 мкг., що в середньому відрізнялося від норми на 9,9±5,7 % (Р<0,05). 

Кількість цинку в середньодобовому раціоні становила 11±0,28 мг, що 

демонструє дефіцит в 20±2,4 % (р<0,01). Середня кількість міді становила 

1,72±0,047 мг., що демонструє дефіцит в 12,6±3,3 % (р<0,01). Значення 

калорійності даного раціону не продемонструвало достовірної відмінності від 

нормативних значень, склавши 2870,8±26 кКал., проте рівень жирів перевищив 

нормативні значення  на 9,7±2,7 % (р<0,01), становив 91,3±2,4 г. Такі дані є 

відкритими для аналізу, проте можуть схиляти до думки, що порушення кінетики 

ЖВШ знаходяться у зв’язку з дисбалансом надходжень жирів у раціоні. Отже за 

обох типів перебігу ФРБТ  спостерігався ряд дефіцитів. У всіх дітей виявлено 

дефіцит  в харчовому раціоні цинку, міді, йоду, вітамінів Д, Е, А. Відмінним 

визначили  кількість білків у середньодобовому раціоні, що була недостатня у 

дітей з гіперкінетичним типом. Кількість жирів була надмірна у 
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середньодобовому раціоні дітей з гіпокінетичним типом. Нижчий рівень кількості 

кальцію та магнію був у дітей з гіперкінетичним типом ФРБТ. Деякі дефіцити 

збігаються з уже відомими даними, зокрема йододефіцит. Неоднозначним в 

літературі являється значення білків у розвитку дискінезій, проте є дані про 

необхідність в раціоні достатньої кількості білків для запобігання 

каменеутворення в жовчному міхурі. 

При дослідженні вмісту мінералів міді, цинку, кальцію, магнію в крові було 

засвідчено їх дефіцит, що можна трактувати як певне порушення в метаболічних 

процесах або недостачу даних елементів в організмі. Середній вміст свинцю та 

кадмію у крові на початку спостереження не перевищував норм. Це свідчить що в 

даної групи дітей не простежувався вплив токсичних металів свинцю та кадмію. 

Також вивчено вміст токсичних металів нікелю та марганцю. Випадки 

підвищеного вмісту цих металів зареєстровані як спорадичні. Достовірної 

відмінності від нормативних значень виявлено не було. 

Аналізуючи питання лікування ФРБТ відмічено необхідність інтегративного 

відновного лікування. Однак сучасні підходи до реабілітації не є досконалими, 

оскільки вони проводяться переважно тільки на етапах стаціонарного або 

санаторно-курортного лікування і не є довготривалими (Яблонська В. Б., 2007; 

Чорний В. В., Сельтов Я. Н., 2012). 

Для лікування дітей в амбулаторних умовах застосована комплексна 

терапевтична схема, до якої включено нутріціологічну корекцію з додатковим 

застосуванням квіткового пилку в першій групі та аналогічну без пилку в другій 

групі, вплив на відновлення рухового стереотипу з рекомендаціями по руховому 

режиму з додатковим виконанням спеціальних вправ та ранкової гімнастики. 

Дефіцит мікронутрієнтів (мінеральних речовин та вітамінів) в харчуванні 

населення являється одною з основних сучасних проблем світового рівня. Частою 

причиною багатьох захворювань являється недостача мікроелементів в організмі. 

Для збереження нормального рівня мікроелементів в організмі необхідно їсти 

різноманітну, здорову їжу [106]. Оцінивши перечислені харчові дефіцити можна 

зробити висновок про доцільність розширення харчового раціону. Оскільки 
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досвід клінічної практики свідчить, що при виникненні функціональних порушень 

корекції харчового раціону є недостатньо для нормалізації обмінних процесів, 

відновлення депо поживних речовин та забезпечення пластичних цілей, то в 

раціон доцільне введення багатих мікронутрієнтами продуктів. Оцінивши харчові 

дефіцити, можна рекомендувати розширення харчового раціону продуктами, 

багатими на мікроелементи та вітаміни, таких як риба, морепродукти, 

різноманітні овочі, фрукти, молочні продукти (сири), яйця. Доцільно додавати в 

раціон горіхи, насіння, нерафіновані олії. Відповідно, овочі та фрукти, ягоди і 

соки, компоти можна рекомендувати в якості перекусів. Проте для оптимізації 

термінів реабілітації доцільним є введення додаткових природніх продуктів. 

Серед продуктів спеціального призначення запропонований квітковий 

(бджолиний) пилок, розглядаючи не лише його  гепатопротекторні властивості 

[165, 186, 147], а й цінні харчові якості з гармонійним біодоступним 

співвідношенням вітамінів, мікроелементів, амінокислот та інших нутрієнтів. Це 

бджолопродукт, який бджоли використовують для вигодовування личинок з 

метою формування дорослої особини бджоли. Оглядаючи кількість нутрієнтів у 

квітковому пилку можна відмітити що їх середній вміст у 100 грам продукту 

(сушеного) забезпечує від 13% до 100% добової потреби мінеральних елементів. 

Терапевтична доза квіткового пилку в кількості 20 грам здатна компенсувати 20% 

потреби цинку, 9% потреби міді, 9% потреби магнію, 14% заліза. Також даний 

засіб містить суттєву кількість вітамінів, забезпечуючи в дозі 20 грам близько 

20% добової норми вітаміну Е, до 12% вітаміну В2, до 9% вітаміну В1. В значній 

кількості міститься і ß-каротин, покриваючи від 20 до 400% добової норми 

вітаміну А (в еквіваленті) з дози 20 грам.  

У проведеному дослідженні була доведена ефективність та хороша 

переносимість бджолиного пилку в дозі 20 грам в сухій формі та в суміші з медом 

при гіпер- та гіпокінетичних розладах відповідно. 

Отримані позитивні результати лікування як гіпокінетичного типу так і 

гіперкінетичного типу ФРБТ. За результатами оцінки скарг дітей з ФРБТ можна 

проаналізувати ефективність терапевтичних заходів. У першій групі дітей з ФРБТ 
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за гіперкінетичним типом бачимо достовірно кращі результати - зникнення 

больового симптому у 35±10,7% (р<0,01), тоді як у другій групі у 22,2±9,8% 

(р<0,05). У першій групі достовірно знизилась частота скарг на біль, у другій 

групі відмінність в частоті не достовірна. Після лікування у першій групі 

достовірно знизилася частота поганого апетиту з 70±10,2% на 35±10,7% (р<0,05) 

та незначно знизилась у другій групі з 61,1±11,5% на 55,6±11,7% (р>0,05), що 

говорить про кращий вплив першого лікувального комплексу на апетит. Також 

простежуємо зниження частоти нестійких випорожнень у першій групі з 

55±11,1% до 15±8% (р<0,01) та без змін у другій групі з 27,8±10,6% до 

27,8±10,6% (р>0,05), де в окремих випадках змінилась лише частота скарг. Скарги 

на слабкість у першій групі дітей з ФРБТ за гіперкінетичним типом 

спостерігались у 60±11%, після лікування у 25±9,7% (р<0,05). У другій групі 

38,9±11,5% та 33,3±11,1% відповідно (р>0,05). Біль голови турбувала на початку 

дослідження 60±11% дітей з ФРБТ за гіперкінетичним типом першої групи та 

достовірно знизилась до 25±9,7% після пройденого реабілітаційного курсу 

(р<0,05). У другій групі цей показник становив відповідно 61,1±11,5% та 

44,4±11,7% (р>0,05). Порівняння результатів дослідження у двох групах 

досволяють порівняти ефекривність лікувальних заходів, цей метод 

застосовується башатьма авторами в сучасній літературі. Перелічені результати 

засвідчили достовірно більш виражену ефективність реабілітаційеого комплексу у 

першій групі дітей з ФРБТ за гіперкінетичним типом.  

Розглядаючи динаміку наявності та частоти скарг у дітей з ФРБТ за 

гіпокінетичним типом бачимо достовірне зникнення болю у 32,4±7,7% у першій 

групі (р<0,01) та лише у 17,1±6,4% у другій (р<0,05). Частота скарг через день 

зникла у першій групі (р<0,01) та лише знизилась у другій групі (р>0,05). У дітей 

з ФРБТ за гіпокінетичним типом відсоток дітей, що скаржились на нудоту також 

знизився: у першій групі достовірно знизився з 54,1±8,2% на 21,6±6,8% (р<0,01), у 

другій групі незначно: з 40±8,3% на 34,3±8% (р>0,05). Після лікування у першій 

групі достовірно знизилася частота поганого апетиту з 75,7±7,1% на 51,4±8,2% 

(Р<0,05) та недостовірно знизилась у другій групі з 62,9±8,2% на 54,3±8,4% 
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(р>0,05), що говорить про кращий вплив першого лікувального комплексу на 

апетит у дітей з ФРБТ за гіпокінетичним типом. Закрепи достовірно знизились з 

59,5±8,1% до 35,1±7,8% у першій групі (р<0,05) та недостовірна зміна з 45,7±8,4% 

до 37,1±8,2% у другій групі (р>0,05). Скарги на слабкість у першій групі дітей з 

ФРБТ за гіпокінетичним типом спостерігались у 54,1±8,2%, після лікування у 

37,8±8% (р<0,05). У другій групі 48,6±8,4% та 42,9±8,4% відповідно (р>0,05). Це 

продемонструвало ефективність обох терапевтичних схем, та достовірно більше 

виражену ефективність реабілітаційного комплексу у першій групі дітей з ФРБТ 

за гіпокінетичним типом. 

Повторне дослідження вмісту макро- та мікроелементів в крові показало 

достовірне зростання та наближення до норми цинку, міді та магнію в першій 

групі. В дітей з гіперфункцією ЖВШ мідь зросла з 0,37±0,05 мг/кг до 

0,5±0,03 мг/кг (р<0,05), цинк з 1,92±0,21 мг/кг до 3,07±0,18 мг/кг (р<0,01), магній 

з 0,24±0,02 мг/кг до 0,31±0,02 мг/кг (р<0,01).У дітей з гіпофункцією ЖВШ мідь 

зросла з 0,31±0,03 мг/кг до 0,55±0,05 мг/кг (р<0,01), цинк з  2,19±0,17 мг/кг до 

3,5±0,25 мг/кг  (р<0,01), магній з 0,27±0,02 мг/кг до 0,33±0,03 мг/кг (р<0,05). 

У другій групі менш виражені зміни, де при гіпокінетичному типі розлідів 

достовірна зміна зареєстрована лише для міді з 0,33±0,02 мг/кг до 0,45±0,03 мг/кг 

(р<0,01), а при гіперкінетичному типі для цинку з 1,75±0,14 мг/кг до 

2,36±0,12 мг/кг (р<0,01) та магнію з 0,24±0,02 мг/кг до 0,25±0,01 мг/кг (р>0,05). 

Змін в кількості кадмію, свинцю, нікелю та марганцю зареєстровано не було. 

Оскільки питання дисмікроелементозів у дітей з ФРБТ не достатньо вивчене і 

представляє новизну дослідження, то виявлені відмінності можемо трактувати як 

те, що у випадку застою жовчі відбуваються деякі інші метаболічні процеси ніж у 

ситуації з гіперкінетичним типом ФРБТ. 

Висвітлено аспекти врегулювання  вегетативного статусу. Доведено 

позитивний вплив та гармонізацію відділів ВНС після пройденого 

реабілітаційного курсу. Так відмінність між групами з різними кінетичними 

типами ФРБТ зменшилась в обох групах, а в показнику %LF майже зникла, що 

можна трактувати як наближення цього показника до норми в обох групах при 
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повторному обстеженні. При ортостатичній пробі відмінність в спектральних 

показниках між групами також зменшилась після реабілітаційного курсу, де 

також можна відмітити деяке зниження відсоткового параметра впливів дуже 

низьких частот з відносним зростанням параметра низькочастотних впливів в 

обох групах, що оцінюється як адекватна активація барорефлекторних впливів у 

проведенні ортостатичної проби. Також в обох групах у дітей з гіпокінетичним 

типом дисфункції можна відмітити, що якщо в ортопробі при первинному 

обстеженні коефіцієнт варіації зростає, то при повторному обстеженні в 

ортостатичній пробі цей показник знижується, з більшою достовірністю за 

рахунок зростання коефіцієнта варіації у фоновомо записі та в меншій мірі за 

рахунок зниження цього коефіцієнта у записі під час ортостатичної проби. У дітей 

з гіперкінетичним типом дисфункції ця зміна показників менш виражена та не 

володіє достовірністю при порівнянні первинного та повторного обстеження. 

Різницю в зміні показників після лікування можна відмітити  при аналізі 

результатів в дітей з гіпокінетичним типом розладів (підгрупах Б) першої та 

другої групи. Зокрема в першій групі внесок високочастотних впливів у загальну 

потужність спектру у фоновому записі достовірно зріс з 775,4±79,6мс2 на 

1153,4±121,9мс2 (р<0,05), тоді як у другій групі внесок хвиль високої частоти у 

фоновому записі змінився з 824,1±101,3мс2 на 1077,9±129мс2 (р>0,05), що не 

демонструє достовірної динаміки. Також достовірна зміна відносного показника 

високочастотного впливу в спокої відбулась лише у першій групі, де становила  

24,5±1,7% в первинному обстеженні та 29,4±1,4% у повторному обстеженні 

(р<0,05), а у другій групі зросла лише на 3,9% (р>0,05). Так як цей показник у 

значній мірі відображає парасимпатичну регуляцію, то зростання його у 

фоновому записі в спокої можна розцінювати як позитивну динаміку, а 

достовірне зростання у першій групі демонструє більш виражений ефект за умови 

лікування по першій терапевтичній схемі для гіпокінетичного типу ФРБТ. У 

першій групі достовірно (р<0,05) змінилися нормовані показники 

низькочастотних та високочастотних впливів: низькочастотного впливу знизився 

з 57,7±2,4% до 51,3±1,5%, а високочастотний вплив зріс 42,3±2,4% до 48,7±1,5%. 
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Це також свідчить про зростання сили впливу парасимпатичної НС. Порівнюючи 

ці групи, помітно знизилося відношення низькочастотних впливів до 

високочастотних, з більшою достовірністю у першій групі за рахунок нижчого 

стандартного відхилення середніх величин, що демонструє більшу стабільність 

результатів у першій групі. Питання дисбалансу симпатичної та парасимпатичної 

ланок ВНС обговорені в багатьох літературних джерелах. Дані наведеного 

дослідження доповнюють та деталізують отримані раніше результати, а також 

підтверджують можливість застосування визначення та аналізу параметрів ВСР 

для контролю динаміки стану ВНС та аналізу адаптаційних можливостей. 

Також доведено позитивний вплив на скоротливу функцію жовчного міхура. 

Окремо оцінювались результати у хворих з гіпокінетичним та гіперкінетичним 

типом. Підсумовуючи результати ультразвукового дослідження, можна виділити 

наступне. У дітей з ФРБТ за гіпокінетичним типом скорочення ЖМ зросло на 

18,8±2,06%, тоді як в іншій групі на 8,5±1,88% з достовірною відмінністю між 

групами (р<0,01). Статистично достовірно знизився об’єм ЖМ натще у дітей з 

порушенням моторики жовчовиділення за гіпокінетичним типом в обох групах, 

що може свідчити про перебування ЖМ у перерозтягнутому стані за умови 

тривалішої гіпотонії. Порівнюючи різницю зміни об’єму ЖМ натще в обох групах 

дітей з порушенням моторики жовчовиділення за гіпокінетичним типом 

простежуємо достовірну відмінність: 2,2±0,33 мл. у дітей першої групи та 

0,3±0,28 мл. у дітей другої групи (р<0,01). У дітей з гіперкінетичним типом ФРБТ 

скорочення ЖМ наблизилось до норми на 12,4±1,35% у першій групі, тоді як в 

другій групі на 7,7±1,14% з достовірною відмінністю між групами (р<0,05). 

Аналізуючи зміну об’єму ЖМ натще у дітей з порушенням моторики 

жовчовиділення за гіперкінетичним типом було його достовірне збільшення після 

лікування дітей першої групи на 2,7±0,48 мл. (р<0,01) та лише тенденція до 

збільшення у другій групі (р>0,05). Результати свідчать про стабілізацію фракції 

викиду жовчі після проведених лікувальних заходів та демонструють більш 

виражений ефект у групі, що вживала додатково квітковий пилок. 
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В катамнестичному спостереженні є достовірна відмінність в частоті 

больового синдрому між першою та другою групою при обох типах ФРБТ. Також 

є достовірна відмінність в частоті погіршення апетиту між вказаними групами. Це 

вказує на кращі віддалені результати лікування, нормалізацію харчового 

стереотипу у першій групі дітей, де в реабілітаційний комплекс для харчової 

корекції було включено вживання квіткового (бджолиного) пилку та призначене 

виконання додаткових вправ для комплексного лікування в амбулаторних умовах.  

Із результатів дослідження, наведених в даному розділі випливає, що 

функціональні розлади біліарного тракту є важливою медико-соціальною 

проблемою. Виявлення даних розладів є можливим і на ранніх стадіях 

патогенетичного розвитку шляхом додаткових оглядів та цільових заходів. 

Застосування розробленої терапевтичної схеми дозволяє покращення загального 

стану пацієнтів, нормалізацію жовчевивідної функції, відновлення мінерального 

обміну в організмі, гармонізацію вегетативної регуляції. Додаткове застосування  

квіткового пилку в харчовій корекції та використання цільових вправ у 

відновленні рухового стереотипу дають кращий результат, забезпечують ширші 

можливості амбулаторного лікування, є науково обґрунтованими та 

раціональними.  
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ВИСНОВКИ 

У дисертації наведено теоретичне узагальнення та запропоновано нове 

вирішення актуального наукового завдання – покращення ефективності лікування 

дітей з функціональними розладами біліарного тракту, шляхом впровадження 

комплексної терапії із застосуванням квіткового пилку в корекції харчового 

раціону та зміною рухового навантаження, розробленої на підставі аналізу 

харчових щоденників, визначення рівнів вмісту есенціальних елементів у крові і 

встановлення балансу вегетативної нервової системи, що має суттєве значення 

для педіатрії. 

1. Встановлено підвищення поширеності серед підлітків шкільного віку 

захворювань системи травлення. Сукупність скарг, характерних для 

функціональних розладів травної системи (болі в животі, нудота, поганий апетит, 

блювання ін.) відмічена у третини опитаних школярів у віці 1117 років, при 

цьому у половини з них наявні ознаки вегетативної дисфункції, що значною 

мірою обумовлено нераціональними харчовими звичками та недостатніми 

руховими навантаженнями. 

2. Особливостями перебігу ФРБТ у дітей шкільного віку Львівської області є 

виражена різноманітність клінічної симптоматики. Епізоди болю в правому 

підребер’ї (чи епігастрії) характеризуються різною частотою та інтенсивністю. 

При цьому порушений апетит відзначався у 68,2±4,4% дітей, загальна слабість - 

50,9±4,8%, нудота - 43,6±4,7%, нестійкі випорожнення - 30±4,4%, закрепи - 

44,5±4,7%. У дітей з гіпокінетичним типом об’єм ЖМ натще становив 

16,2±0,36 мл., а коефіцієнт скорочення 28,1±0,75%. У дітей з гіперкінетичним 

типом ФРБТ об’єм ЖМ натще становив 12,1±0,28 мл., а коефіцієнт скорочення 

70±0,64%.  

3. Згідно аналізу харчового статусу дітей з ФРБТ, середньодобові 

надходження багатьох вітамінів та мінералів були недостатніми. У дітей з ФРБТ 

за гіперкінетичним типом достовірно нижчий рівень споживання вітаміну В6 

(7,8±4,2%), вітаміну А (20,6±4,9%), вітаміну Е (38,5±3,9%), вітаміну D 
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(36,7±5,6%); недостатня кількість кальцію (12,3±2,5%), магнію (10,1±2,9%), 

заліза (8,3±2,8%), міді (15,4±4%), цинку (22,7±2,5%), йоду (9,1±4,8%). Також 

недостатнім було середньодобове споживання білків (21,5±1,7% від норми 

фізіологічних потреб). У дітей з ФРБТ за гіпокінетичним типом достовірно 

нижчий рівень надходження вітамінів A (31,9±4,2%), E (42,9±3,4%), D 

(33,2±5,7%); нижче надходження міді (12,6±3,3%), цинку (-20±2,4%) та йоду 

(9,9±5,7%). Рівень жирів перевищив нормативні значення  на 9,7±2,7% (р<0,01). 

Для дітей з ФРБТ  характерним є знижений рівень вмісту есенціальних елементів 

у крові (зокрема вміст міді становив 0,39±0,03 мг/л, цинку 1,94±0,13 мг/л за 

гіперкінетичного типу; міді 0,34±0,02 мг/л та цинку 2,31±0,12 мг/л за 

гіпокінетичного типу). Токсичні елементи (Cd, Pb, Ni, Mn) були у межах 

референтних величин. 

4. У дітей з ФРБТ визначені відмінності в напруженості та балансі ВНС. Для 

дітей з гіперкінетичним типом характерна підвищена активність 

парасимпатичного відділу, про що свідчила достовірна відмінність в параметрах 

варіабельності серцевого ритму, зокрема: вищий рівень кореня 

середньоквадратичних відхилень RR-інтервалів (RMSSD), що становив 

65,3±4,5мс. (р<0,01), високий відсоток послідовних RR-інтервалів що різняться 

більше 50мс. (pNN50), що становив 35,8±3%, внесок високочастотних впливів 

становив 2041,6±271,6 мс2 (47,5±2,2% від загальної потужності спектру). Для 

дітей з гіпокінетичним типом спостерігалася відносна недостача впливів 

парасимпатичного відділу вегетативної нервової системи, зважаючи на 

достовірно нижчий внесок високочастотних впливів, що становив 799,1±65,2 мс2 

(25,1±1,4% від загальної потужності спектру), RMSSD становив 38,2±2,3мс., 

pNN50 склав 17,9±1,8%.  

5. Комплексна терапевтична схема зі застосуванням квіткового пилку в 

корекції харчового раціону та зміною рухового навантаження дала позитивні 

результати в лікуванні ФРБТ у дітей. Відмічено позитивний вплив на 

функціональний стан жовчного міхура: за гіпокінетичного типу коефіцієнт 

спорожнення після жовчогінного подразника зріс на 18,8±2,06%; за 
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гіперкінетичного типу - наблизився до норми на 12,4±1,35%; нормалізувався 

вихідний об’єм жовчного міхура натще. Дослідження крові показало зростання та 

нормалізацію вмісту есенціальних елементів у крові: за гіперкінетичного типу 

мідь зросла з 0,39±0,05 мг/л до 0,53±0,03 мг/л (р<0,05), цинк з 2,03±0,22 мг/л до 

3,24±0,19 мг/л (р<0,01), магній з 0,25±0,02 мг/л до 0,33±0,02 мг/л (р<0,01), за 

гіпокінетичного типу мідь зросла з 0,33±0,03 мг/л до 0,58±0,05 мг/л (р<0,01), цинк 

з  2,32±0,18 мг/л до 3,71±0,27 мг/л  (р<0,01), магній з 0,28±0,02 мг/л до 0,35±0,03 

мг/л (р<0,05)). Гармонізацію функції вегетативної нервової системи підтверджено 

на основі достовірної зміни показників варіабельності серцевого ритму у 

фоновому записі та з ортостатичною пробою, покращення самопочуття дітей 

після лікування та в катамнестичному спостереженні - на основі аналізу частоти 

скарг.  

 

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

1. Для забезпечення медико-соціального контролю за станом здоров’я 

дітей та превентивних заходів рекомендовано впровадження в практику анкетно-

скринінгового методу, що дає можливість раннього виявлення функціональних 

розладів травлення та проведення подальшого ефективного лікування. Для 

якіснішого та результативнішого призначення лікувального харчування необхідно 

проводити оцінку харчового статусу, аналізувати харчовий щоденник, та більш 

індивідуально корегувати порушення у харчовому раціоні дітей з ФРБТ з метою 

обмежити чи виключити часто вживані небажані продукти (серед яких ”фаст 

фуди”, чіпси, пересмажені продукти, та інші з індивідуальним урахуванням), 

розширити раціон природними продуктами (яких недостатньо чи які відсутні), які 

багаті на мінерали та вітаміни (зокрема крупи, риба, різноманітні овочі, фрукти, 

сири, яйця).  

2. Для уточнення характеру вегетативних розладів доцільно проводити 

аналіз варіабельності серцевого ритму. Для корекції виявлених порушень з 

перевагою парасимпатичних впливів, що більш характерно для гіперкінетичного 



 134 

типу ФРБТ, необхідно призначати відповідний руховий режим з ранковою 

гімнастикою та додаткові вправи для укріплення м’язів спини та черевних м’язів в 

більш щадному режимі. За переваги впливів симпатичного відділу ВНС вправи 

виконувати з більшим ізометричним навантаженням (затримкою в напруженні). 

3. Після постановки уточненого діагнозу ФРБТ доцільно забезпечити 

корекцію харчового раціону. У дітей з ФРБТ за гіперкінетичним типом додатково 

збільшувати вживання різноманітних круп (гречаної, рисової, злакових), доцільно 

додавати в раціон горіхи, насіння (соняшникове, гарбузове ін.). Квітковий пилок 

призначати в сушеному вигляді по 1 чайній ложці зранку натще та перед обідом 

за 30 хвилин до їжі курсом в один місяць. За гіпокінетичного типу збільшити 

вживання нерафінованих олій, яєць, овочів, зокрема моркви; фрукти, ягоди, соки, 

компоти можна рекомендувати для проміжних прийомів їжі; обмежити вживання 

кондитерських виробів з високим вмістом підсолоджувачів та жирів. Квітковий 

пилок призначати по 1 чайній ложці в суміші з медом 1:1 (масові частки) тричі на 

день за 20 хвилин до приймання їжі. Пилок  приймати не ковтаючи відразу, а 

розсмоктувати як мінімум кілька хвилин, що забезпечує краще засвоєння; через 

10-15 хвилин запити негазованою водою. Запропоновані схеми відновного 

лікування повинні використовуватися для дітей 11-17 років з ФРБТ в 

амбулаторних умовах. 
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