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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Хронічні захворювання органів травлення виявляють 

у 40,6% населення земної кулі з тенденцією до неухильного зростання їх 

розповсюдженості. У структурі поширеності хвороб дітей 7-14 років та 

підліткового віку хвороби органів травлення посідають друге рангове місце 

(9,45 та 9,2%) та спостерігається збільшення поширеності з віком 

(Моісеєнко О.М., Дудіна О.О., Гойда Н.Г, 2017). 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 зростає (Щербініна М. Б., 2011; Гравіровська Н. Г., 2012). 

Порушення моторно-евакуаторної функції жовчного міхура діагностують у 70–

90 % дітей з захворюваннями органів травлення (Запруднов А. М., 2010; Кінаш 

М. І., Лобода В. Ф., 2011; Урсова Н. І., 2014). Функціональні розлади травної 

системи, виникаючи в дитячому віці, призводять до розвитку органічної 

патології в працездатному віці (Шадрін О.Г., 2015). Тому ця проблема має 

вагоме медико-соціальне значення саме в осіб підліткового 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 (Хакамова Г. А., 2010; Huang S. M, Yao C. C., 

2010). 

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. 

Серед причин розвитку ФРБТ чільне місце належить порушенню 

харчового раціону (Тяжка О.В., 2011). Нераціональність, недостатність 

харчування, а особливо недостатність мікронутрієнтів, також може призводити 

до порушень функціонування нервової системи та нервової координації, що 

сприяє подальшому розвитку патологічного процесу (Смоляр В.І., 2010). Все це 

дозволяє говорити про необхідність розробки і впровадження нових науково 

обґрунтованих програм спостереження, профілактики, діагностики і лікування 

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: 
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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. Встановити 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. Вивчити особливості порушень 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. 

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 

функції 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 (ВСР)), анкетні (скринінгове 

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 
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режимі та 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 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.  

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 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.  

Особистий внесок здобувача. Дисертація є науковою працею здобувача. 

Дисертантом самостійно проаналізовано літературу та здійснено інформаційно 
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патентний пошук за темою, а також реалізована концепція наукової роботи. 

Особисто здобувачем здійснено формування досліджуваних груп, проведене 

клінічне дослідження. Здобувач брав участь в лабораторних дослідженнях. 

Дисертант обґрунтував і сформулював мету, завдання, висновки та практичні 

рекомендації, статистично обробив та проаналізував отримані результати, 

узагальнив та забезпечив впровадження їх у практику охорони здоров’я. 

Автором дана інтерпретація отриманих результатів. Автор підготував наукові 

доповіді та праці до друку. У публікаціях, виданих у співавторстві, основні ідеї, 

аналіз та узагальнення досліджень належать дисертанту. Всі наукові праці 

написані особисто здобувачем. 

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.).  

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  

Публікації: За матеріалами дисертації опубліковано 12 наукових праць, із 

яких 6 статей у фахових наукових виданнях України, 2 статті у виданнях, які 

зареєстровані у міжнародних наукометричних системах, 1 патент на корисну 

модель та 5 тез у матеріалах конгресів та конференцій. 

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-а розділи результатів 

власних досліджень, розділ з узагальненням і аналізом результатів досліджень, 

а також висновків, практичних рекомендацій, списку використаних джерел, що 

містить 188 посилань. Робота ілюстрована 42 таблицями.  

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 
 

Матеріали і методи дослідження. Згідно з поставленими завданнями та 

для досягнення поставленої мети у рандомізований спосіб за допомогою 

скринінгового анкетного опитування і планового медогляду було відібрано 110 
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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, які 

стратифіковані в групу №1 (основна група, ОГ) (n=57, із яких 20 дітей з 

гіперкінетичним типом ФРБТ (підгрупа 1А) і 37 з гіпокінетичним (підгрупа 

1Б)) та групу №2 (група порівняння, ГП) (n=53, із яких 18 дітей з 

гіперкінетичним типом (підгрупа 2А) і 35 - з гіпокінетичним (підгрупа 2Б)). 

Групи однорідні з урахуванням статі, віку, соціальних та інших умов. 

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. Проведено анкетування  учнів шкіл Ясенівської 

дільниці, Бродівського району, Львівської області. 

Усім дітям першої та другої груп проаналізовано харчовий щоденник 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. 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.  

Об’єктивне обстеження проводилось за загальноприйнятими клінічними 

методиками, 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 

«опитувальник А. Вейна» для виявлення ознак вегетативних змін. 

Опитувальник містить одинадцять питань у доступній формі, заповнюється 

пацієнтом, для оцінки застосована бальна система та виведені межі для 

інтерпретації (А. Вейн, 2003). Для інструментального дослідження 

вегетативного статусу було застосовано аналіз варіабельності 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.  

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 
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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, 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. 

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 

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. 

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 

склянкою негазованої води.  

В руховий режим призначалось додаткове виконання спеціальних вправ. 

Кінезіологічний комплекс проводили з метою декомпресії спинномозкових 

корінців, розширення функціонального резерву хребцевих рухових сегментів та 

близько розташованих нервових гангліїв, для зміни фізичного навантаження. 

Комплекс включав прості для розуміння та легкі у виконанні вправи. Перша 

вправа - дорсофлексія вертебрального стовпа: у положенні лежачи на животі, 

руки закладені за поперек, корпус тіла підносити вверх до відчуття напруги у 
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попереці на 5-7 секунд до відчуття легкої втоми у напружених м’язах, після 

чого в цьому ж положенні на кілька секунд напружити більше одну половину 

спини (вище підняти одне плече) а потім іншу. Після напруження м’язів лягти 

вільно та відпочити 10-15с., відновивши дихання. Повторити мінімум тричі. 

При 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 стані 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 (для відповідності опису вправ та способу 

відтворення).  

Дані клінічних спостережень були статистично оброблені на за допомогою  

програм Microsoft, Statistica 6.1. Усереднені дані наведені як М±м, де М – 

середнє арифметичне значення, м - ст. похибка середнього арифметичного. Для 

виявлення статистичної різниці між показниками в групах застосовувався t-

критерій достовірності Ст’юдента, ступінь значимості – р. Статистичний аналіз 

проводився згідно із загальноприйнятими вимогами проведення клінічних 

досліджень 

Результати дослідження та їх обговорення. Для раннього виявлення 

проявів функціональних розладів травної системи 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 здоров’я дітей було виявлено, що часта скарга серед дітей - 

це біль голови, що турбував 76% опитаних 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 
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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. 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. При ФРБТ провідним синдромом 

є больовий. Більшість авторів відзначають, що у випадку 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 регіональних 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 дітей з ФРБТ за 

гіперкінетичним типом на біль тупий, ниючий вказали 18,4±6,3%, за 

гіпокінетичним типом - 100% (р<0,01). На біль гострий у групі дітей з ФРБТ за 

гіперкінетичним типом вказали 97,4±2,6%, 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  за гіпокінетичного типу - у 52,8±5,9% в порівнянні з 

28,9±7,4%(р<0,05) за гіперкінетичного типу (рис. 1).  
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Рисунок 1. Регіональні особливості клінічного перебігу 
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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%. На пітливість при гіперкінетичному типу вказали 

26,3±7,1% дітей, тоді як при гіпокінетичному - 25±5,1% (р>0,05). На біль 

голови за гіперкінетичного типу вказали 50±8,1%, при гіпокінетичному - 

48,6±5,9% (р>0,05) (Рис. 1). Аналіз частоти виникнення відповідних скарг 

свідчить, що дані порушення можуть мати як постійний так і спорадичний 

характер, що враховано в аналізі динаміки стану здоров’я. 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. 

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 % 
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нижче від норми (р<0,01). Серед проаналізованих надходжень мінералів можна 

відмітити недостатню кількість кальцію, магнію, заліза, міді, цинку, йоду. Це 

могло бути викликане одноманітним та незбалансованим харчуванням. 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 продемонструвало дефіцит в 22,7±2,5 %. 

Середня кількість міді становила 1,48±0,041 мг, що продемонструвало 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 

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 є 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, кадмію, нікелю та марганцю у крові не перевищував норм. Це 

показало що в даної групи дітей не простежувався вплив токсичних металів.  
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Для лікування дітей в амбулаторних умовах застосована комплексна 

терапевтична схема, до якої включено нутріціологічну корекцію з додатковим 

застосуванням квіткового (бджолиного) пилку в першій групі та аналогічну без 

пилку в другій групі, вплив на відновлення рухового навантаження з 

рекомендаціями по руховому режиму з додатковими спеціальними вправами. 

Дефіцит мікронутрієнтів (мінеральних речовин та вітамінів) в харчуванні 

населення є одною з сучасних проблем світового рівня. Частою причиною 

багатьох захворювань стає недостача мікроелементів в організмі. Для 

збереження нормального рівня мікроелементів в організмі необхідно їсти 

різноманітну, здорову їжу. Оцінивши перечислені харчові дефіцити можна 

зробити висновок про доцільність розширення харчового раціону. Оскільки 

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 мінерали та вітаміни, (зокрема риба, крупи, 

різноманітні овочі, фрукти, 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 природних продуктів. Серед 

продуктів спеціального призначення запропонований квітковий (бджолиний) 

пилок, розглядаючи не лише його  гепатопротекторні властивості, 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 в сухій формі та в суміші з медом при гіпер- 

та гіпокінетичних розладах відповідно. 

За результатами оцінки скарг проаналізовано 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 
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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). 

Перелічені результати засвідчили достовірно більш виражену ефективність 

реабілітаційного 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). 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 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 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 0,39±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). 
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Рисунок 2. Динаміка змін мінералів у крові в дітей першої та другої груп з 

ФРБТ за гіперкінетичним типом 

 

У другій групі менш виражені зміни, де при гіпокінетичному типі розладів 

достовірна зміна зареєстрована лише для міді з 0,35±0,02 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. 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. 
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Рисунок 3. Динаміка змін мінералів у крові в дітей першої та другої груп з 

ФРБТ за гіпокінетичним типом 

 

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 % низькочастотних 

впливів майже зникла, що 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 
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повторному обстеженні в ортостатичній пробі цей показник знижується, з 

більшою достовірністю за рахунок зростання коефіцієнта варіації у фоновому 

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 показала достовірності 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%. 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 дітей з гіпокінетичним та 

гіперкінетичним типом ФРБТ. 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). 
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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. 

В катамнестичному спостереженні відмічена достовірна відмінність в 

частоті больового синдрому між першою та другою групою при обох типах 

ФРБТ. Також достовірна відмінність в частоті погіршення апетиту між 

вказаними групами. Це вказало на кращі віддалені результати лікування, 

нормалізацію харчового статусу 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 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 жовчовивідної 

функції, відновлення мінерального обміну в організмі, гармонізацію 

вегетативної регуляції. Додаткове застосування  квіткового пилку в харчовій 

корекції та використання цільових вправ у відновленні рухового навантаження 

дають кращий результат, забезпечують ширші можливості амбулаторного 

лікування, є науково обґрунтованими та раціональними.  

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. 
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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 (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 

гіперкінетичного типу - наблизився до норми на 12,4±1,35%; нормалізувався 

вихідний об’єм жовчного міхура натще. Дослідження крові показало зростання 
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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 ”фастфуди”, 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 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 
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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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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. Проведено аналіз регіональних клінічних 

особливостей дітей з ФРБТ з аналізом частоти скарг в динаміці дослідження. 

Визначено динаміку скоротливої функції жовчного міхура. Проведена оцінка 

змін в мікронутрієнтному статусі при біохімічному аналізі крові на вміст мікро- 

та макроелементів. Визначено вихідний стан вегетативного забезпечення в 

групах спостереження за результатами оцінки варіабельності серцевого ритму 

та проаналізована динаміка після лікування. Висвітлено особливості стану 

здоров’я дітей у катамнестичному спостереженні.  

Ключові слова: Діти, функціональні розлади біліарного тракту, харчовий 

статус, нутриціологічна корекція, квітковий пилок. 
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АННОТАЦИЯ 

 

Лабинский П.А. Пищевой статус и микронутриентний баланс у детей с 

функциональними расстройствами билиарного тракта. – На правах рукописи.  

Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по 

специальности 14.01.10 – педиатрия. – Львовский национальний медицинский 

университет им. Данила Галицкого, Львов, 2018. 

В работе представлены современные взгляды на проблематику 

функциональных расстройств билиарного тракта у детей. Освещены и 

проанализированы подходы к тактике лечения детей с функциональными 

расстройствами билиарного тракта. В результате исследования изучено 

пищевой статус детей с ФРБТ на основе анализа пищевых дневников. Проведен 

анализ региональных клинических особенностей детей с ФРБТ с анализом 

частоты жалоб в динамике исследования. Определена динамика 

сократительной функции желчного пузыря. Проведена оценка изменений в 

микронутриентном статусе при биохимическом анализе крови на содержание 

микро- и макроэлементов. Определено исходное состояние вегетативного 

обеспечения в группах наблюдения по результатам оценки вариабельности 

сердечного ритма и проанализирована динамика после лечения. Освещены 

особенности состояния здоровья детей в катамнестическом наблюдении. 

Ключевые слова: дети, функциональные расстройства билиарного тракта, 

пищевой статус, нутрициологическая коррекция, пыльца. 

 

SUMMARY 

 

Labinsky P. A. The nutritional status and micronutrient balance in children with 

functional disorders of the biliary tract. – Manuscript. 

The dissertation for the scientific degree of candidate of medical sciences in the 

specialty 14.01.10 – pediatrics. – Danylo Halytskyj Lviv National Medical 

University, Lviv, 2018. 

The work presents modern views on the issues of functional disorders of the 

biliary tract in childhood. The approaches to the treatment of children with functional 

disorders of the biliary tract are described and analyzed. As a result of the study, the 

nutritional status of children with FDBT was studied based on the analysis of food 

diaries. The analysis of regional clinical features was conducted with the analysis of 

the frequency of complaints in the dynamic of the study. The changes of the 

contractility function of the gall bladder were determined. An estimation of the 

micronutrient status was based on the biochemical analysis of mineral’s content in 

the blood. The state of vegetative providing in the groups of observation was 

determined with the results of evaluation of the heart rate variability. The 

peculiarities of the children's health in catamnestic observation were also highlighted. 

Key words: children, functional disorders of the biliary tract, nutritional status, 

nutritional correction, bee pollen. 
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 

 

ВНС – вегетативна нервова система 

ВСР - варіабельність серцевого ритму  

ЖВС – жовчовивідна система 

ЖВШ – жовчевивідні шляхи 

ЖМ – жовчний міхур 

СфО – сфінктер Одді 

УЗД – ультразвукова діагностика  

ФРБТ- функціональні розлади жовчевивідних шляхів 

р –рівень значимості (достовірність відмінності між групами) 

n – чисельність групи  
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