
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ 

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  

ІМЕНІ ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО 

 

 

 

 

ДАЦ-ОПОКА МАРТА ІГОРІВНА 

 

 

УДК : 616.329/.33-008.6-053.2-056.1-056.7+159.923.31 

 

 

ДІАГНОСТИЧНІ МАРКЕРИ ТА ПСИХОСОМАТИЧНІ 

ФАКТОРИ РИЗИКУ ФОРМУВАННЯ ГАСТРОЕЗОФАГЕАЛЬНОЇ 

РЕФЛЮКСНОЇ ХВОРОБИ У ДІТЕЙ 

 

14.01.10 – педіатрія 

 

 

 

АВТОРЕФЕРАТ 

дисертації на здобуття наукового ступеня 

кандидата медичних наук 

 

 

 

 

ЛЬВІВ – 2018 

 

 



Дисертацією є рукопис. 

 

Робота виконана у Львівському національному медичному університеті імені 

Данила Галицького МОЗ України. 

 

Науковий керівник:  доктор медичних наук, професор  

ГНАТЕЙКО Олег Зіновійович 

ДУ «Інститут спадкової патології Національної 

академії медичних наук України», директор 

Львівський національний медичний університет імені 

Данила Галицького МОЗ України, професор кафедри 

пропедевтики педіатрії та медичної генетики. 

 

Офіційні опоненти:   доктор медичних наук, професор  

БУЛАТ Леонід Мойсейович 

Вінницький національний медичний університет імені 

М. І. Пирогова МОЗ України, завідувач кафедри 

пропедевтики дитячих захворювань та догляду за 

хворими дітьми; 

 

доктор медичних наук, професор 

ШАДРІН Олег Геннадійович 
ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені 

академіка О. М. Лук’янової НАМН України», 

завідуючий відділенням проблем харчування та 

соматичних захворювань дітей раннього віку. 

 

 

 

Захист відбудеться «___» ______________ 2018 р. о ___ годині на засіданні 

спеціалізованої вченої ради Д 35.600.04 у Львівському національному 

медичному університеті імені Данила Галицького МОЗ України. (79010, 

м. Львів, вул. Пекарська 69). 

 

З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Львівського національного 

медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України (79010, м. 

Львів, вул. Січових Стрільців 6). 

 

 

Автореферат розісланий «___» ____________ 2018 р. 

 

Вчений секретар 

спеціалізованої вченої ради Д 35.600.04, 

кандидат медичних наук, доцент                А. І. Попович 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тираж здійснено у друкарні 

Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького 

79010, м. Львів, вул. Пекарська, 69 

 

 

Підписано до друку 03.07.2018. 

Формат 60x84/16. Папір офсетний. Умовн. друк. арк. 0,9  

Тираж 100 прим.  



1 
 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба (ГЕРХ) 

залишається однією з найбільш актуальних медико-соціальних проблем 

сьогодення. В основному це пов`язано із зростанням кількості хворих із цією 

патологією в усьому світі. Розвиток ГЕРХ у дітей та підлітків суттєво погіршує 

якість життя та може призводити до важких ускладнень (N. P. Tang, 2008). З 

іншого боку своєчасне виявлення та лікування ГЕРХ у дітей сприяє більш 

легким проявам хвороби та покращенню якості життя (А. А. Опарин, 2014; S. 

Salvatore, 2005). 

Сучасні дослідження доводять, що ГЕРХ є багатофакторним 

захворюванням з складним та не до кінця вивченим патонегезом (C. C. Zou, 

2008; Kehua Wang, 2009; Л. М. Боярська, 2013; J. Lagergren, 2007). Однак 

питання про вплив кожного з факторів ризику на розвиток та перебіг 

захворювання залишається суперечливим (О. В. Николаева, 2008; А. Н. 

Давыдова, 2008; Т. Г. Завикторина, 2008; И. И. Иванова, 2010; M. Lindemann, 

2001; H. J. Lee, 2010).  

За даними літератури ГЕРХ зустрічається у 8,7-17 % дітей із 

гастроентерологічними захворюваннями (Т. О. Крючко, 2013). Проте наявність 

позастравохідних проявів ГЕРХ (F. M. de Benedictis, 2018; А. М. Шабалов, 

2010; Т. О. Крючко, 2013), та виявлення типових стравохідних симптомів лише 

у віці 14-15 років (Т. О. Крючко, 2013) зумовлює необхідність пошуку нових 

діагностичних можливостей.  

Наявність генетичної компоненти у розвитку ГЕРХ доведена 

близнюковими дослідженнями і передбачає мультифакторну етіологію (A. J. 

Cameron, 2002; I. Mohammed, 2003; N. Yamamichi, 2012; M. P. Dore, 2008; H. El-

Serag, 2009; G. Holtmann, 2004). Тому, вірогідною є гіпотеза про існування генів 

схильності до розвитку ГЕРХ. Ідентифікація таких генів та алелів є актуальною 

як для ранньої діагностики та профілактики ГЕРХ, так і для подальшого 

з’ясування механізмів її розвитку через поглиблене дослідження 

патофізіологічних процесів продуктів експресії цих генів.  

Зокрема обговорюється зв'язок греліну та алельних поліморфізмів його 

гену з захворюваннями травної системи (Seyed Mahdi Mohamadi, 2015; Miwa 

Nahata, 2013), а також повідомляється, що ГЕРХ може бути пов'язаний із 

поліморфізмом C825T гена GNB3, однак результати є суперечливими (D. R. de 

Vries, 2009; Tadayuki Oshima, 2010). 

Виходячи з вищенаведеного, проблема ранньої діагностики та 

своєчасного лікування ГЕРХ залишається й надалі актуальною, а виконання 

комплексного дослідження та визначення маркерів, за допомогою яких можна 

оцінювати ризик виникнення ГЕРХ, мають велике значення для практичної 

охорони здоров’я.  

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота виконана в межах науково-дослідної роботи кафедри 

пропедевтики педіатрії та медичної генетики Львівського національного 

медичного університету ім. Данила Галицького на тему «Роль алельного 
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поліморфізму генів системи біотрансформації ксенобіотиків в патогенезі 

порушень обмінних процесів при екопатології у дітей», № державної реєстрації 

0114U001550, 2015-2016 рр. та «Критерії оцінки порушень функціонального 

стану внутрішніх органів та обмінних процесів у дітей в патогенезі 

екопатології», № державної реєстрації 0114U001550, 2017 рік та є фрагментом 

наукових тем ДУ «Інститут спадкової патології НАМН України» «Пошук 

шляхів ранньої діагностики природжених вад розвитку, асоційованих із 

недиференційованою дисплазією сполучної тканини» (№ державної реєстрації: 

0114U001549, 2016 рік) та «Пошук маркерів диференціальної діагностики 

різних варіантів синдрому дисплазії сполучної тканини» (№ державної 

реєстрації: 0117U000684, 2017 рік). Автор був виконавцем фрагментів 

зазначених тем. 

Мета дослідження: підвищити ефективність діагностичних заходів та 

прогнозування ризику виникнення гастроезофагеальної рефлюксної хвороби у 

дітей на основі вивчення клініко-морфологічних та епідеміологічних 

особливостей перебігу, визначення генетичних детермінант, оцінки стану 

вегетативної нервової системи та психоемоційного стану дітей з ГЕРХ. 

Завдання дослідження: 

1. Визначити епідеміологічні особливості поширеності ГЕРХ у дітей 

Львівської області (за даними офіційної звітності).  

2. Вивчити клініко-діагностичні та морфологічні особливості перебігу 

гастроезофагеальної рефлюксної хвороби у дітей. 

3. Проаналізувати функціонування автономної (вегетативної) нервової 

системи і особливості психоемоційного стану дітей з ГЕРХ та їх зв'язок з 

клінічними ознаками захворювання. 

4. Дослідити розподіл алелів та генотипів генів греліну (GHRL) серед 

дітей з ГЕРХ та дітей контрольної групи.  

5. Дослідити розподіл алелів та генотипів β3 субодиниці G-протеїну 

(GNB3) серед дітей з ГЕРХ та дітей контрольної групи.  

6. На основі вивчених факторів ризику запропонувати прогностичну 

математичну модель розрахунку ризику формування ГЕРХ та рефлюкс-

езофагіту у дітей з гастродуоденальною патологією. 

Об'єкт дослідження: гастроезофагеальна рефлюксна хвороба у дітей. 

Предмет дослідження: конституційні (алелі та генотипи гена греліну 

GHRL (Leu72Met) та G-protein beta3 subunit gene (GNB3) (C825T); змінні 

(епідеміологічні, антропометричні, результати ендоскопічного і 

морфологічного дослідження, особливості функціонування автономної 

нервової системи та психоемоційний стан) чинники ризику формування ГЕРХ у 

дітей.  

Методи дослідження: клінічні (збір анамнестичних даних, об’єктивне 

обстеження), генеалогічні, лабораторні, інструментальні (ФЕГДС 

(відеогастроскоп «Fujinon» WG 88 FP), pH-метрія (ацидогастрограф АГ ТУ У 

33.1-13300318-002:2007, виробник ТзОВ «Старт»), УЗД (GE «Logic 3»)), 

морфологічне дослідження (дослідження біоптатів слизової оболонки 
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стравоходу та шлунку), молекулярно-генетичні дослідження (GHRL (Leu72Met) 

та GNB3 (C825T)), методи статистичної обробки даних. 

Наукова новизна одержаних результатів. Встановлено, що 

спостерігається тенденція до зростання загальної захворюваності на 

гастроезофагеальну рефлюксну хворобу серед дітей Львівської області за 

період 2013-2016 роки, із 0,66 випадків на 1000 дитячого населення 

(вип./1тис.дит.нас.) у 2013 році до 1,15 вип./1тис.дит.нас. у 2016 році (темп 

приросту Тпр=+66,67 %), що є більш виражене у міських поселеннях. 

Доповнено дані щодо взаємозв’язку особливостей функціонування автономної 

нервової системи та психоемоційного стану із клінічними особливостями ГЕРХ 

у дітей: дітям з ГЕРХ властивий підвищений рівень тривожності, а ваготонія 

асоціюється з гіперацидністю шлункового вмісту. Дана робота є першим 

вітчизняним дослідженням, присвяченим вивченню особливостей розподілу 

алелів та генотипів гена греліну GHRL (Leu72Met) та β3 субодиниці G-протеїну 

(GNB3) C825T у дітей з ГЕРХ. Вперше встановлено, що наявність генотипу 

GHRL 214CС (Leu/Leu) є чинником ризику розвитку ГЕРХ (ВШ=3,4; ДІ: 1,50 – 

7,56), а генотип GHRL 214CА (Leu/Met) виявляє вірогідний протективний ефект 

щодо розвитку хвороби (ВШ=0,24, ДІ: 0,10 – 0,55). Вперше показано, що у 

дітей з ГЕРХ відставання щодо показників фізичного розвитку асоціюється із 

генотипом 825СТ (61,82%, р=0,013) та 825ТТ (100%, р=0,005) гена GNB3.  

Практичне значення отриманих результатів. Запропоновано для 

впровадження у практичне застосування математичну модель розрахунку 

ризику розвитку ГЕРХ у дітей з урахуванням генотипу гена греліну GHRL 

(Leu72Met). Створено банк ДНК 100 дітей з ГЕРХ, який може бути 

використаним для подальших досліджень. Виявлено асоціацію генотипу 825СС 

локусу C825T гена GNB3 із даними інтрагастральної pH-метрії, що дозволить 

виокремлювати дітей у групи ризику щодо розвитку гіперацидності, з 

застосуванням неінвазивного, безболісного та порівняно швидкого аналізу. 

Уточнені дані щодо особливостей функціонування автономної нервової 

системи та психоемоційного стану з клінічними особливостями ГЕРХ, що може 

бути використано для удосконалення лікувального алгоритму дітей з ГЕРХ.  

Отримані дані можуть бути використані для розробки диференційних 

регіональних програм, а також індивідуальних схем діагностики та 

прогнозування перебігу ГЕРХ. Результати роботи можуть бути використані в 

курсах лекцій із медичної генетики, гастроентерології та педіатрії. 

Запропонована прогностична математична модель може стати основою для 

розробки комп’ютерної автоматизованої програми розрахунку ризику розвитку 

ГЕРХ у дітей.  

Впровадження в практику. Результати досліджень впроваджені в 

практику роботи Львівської обласної дитячої лікарні КЗ ЛОР ЛОДКЛ 

«ОХМАТДИТ», міської дитячої клінічної лікарні (КЗ МДКЛ), Яворівської ЦРЛ, 

Бродівської ЦРЛ, Буської ЦРЛ. Отримані результати використовуються у 

педагогічному процесі кафедри пропедевтики педіатрії та медичної генетики та 

кафедри педіатрії №2 Львівського національного медичного університету імені 
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Данила Галицького. 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною науковою 

роботою автора. Дисертант особисто здійснила патентно-інформаційний 

пошук, пошук та аналіз джерел наукової світової й вітчизняної літератури за 

темою роботи. Автором визначена мета, завдання, методи та обсяг досліджень. 

Самостійно розроблено карту для внесення клініко-діагностичних даних 

кожного пацієнта, особисто здійснено відбір груп, їх комплексне обстеження та 

лікування з контролем ефективності, збір та ведення первинної документації. 

Здобувач особисто проводила рН-метрію шлункового вмісту та аналізувала 

отримані дані. Спільно з лікарем-ендоскопістом проводила забір біопсійного 

матеріалу для морфологічного дослідження. Здійснювала забір крові для 

молекулярно-генетичного обстеження. Особисто проводила тестування для 

визначення ступеню тривожності та аналізувала отримані дані. Автор створила 

комп'ютерну базу даних пацієнтів та провела статистичний аналіз й 

узагальнення отриманих результатів, написала основні розділи дисертації, 

висновки та практичні рекомендації. Оформлення дисертаційної роботи, 

автореферату і наукових статей здійснено дисертантом самостійно (керівнику 

роботи належить ідея дослідження). У публікаціях, які видані сумісно зі 

співавторами, основні ідеї, матеріали та участь здобувача є провідною. Автор 

приймала активну участь у представленні результатів роботи в матеріалах 

конференцій та доповідях. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення і результати 

досліджень обговорені на наукових конференціях, симпозіумах, з’їздах, 

зокрема на: міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні 

досягнення медичних наукових досліджень в Україні та країнах ближнього 

зарубіжжя», 6-7 жовтня 2017 р., м. Київ; міжнародній науково-практичній 

конференції «Актуальні питання сучасної медицини: досвід Польщі та 

України», 20–21 жовтня 2017 р., м. Люблін, Польща; обласній науково-

практичній конференції «Актуальні питання педіатрії в умовах сімейно-

орієнтованої медицини», 16 листопада 2017 р., м. Львів; науково-практичній 

конференції з міжнародною участю «Актуальні питання дитячої 

гастроентерології», 29-30 листопада 2017 р., м. Київ. 

Публікації. 

За темою дисертації опубліковано 9 наукових праць, з них 6 статей, у 

тому числі 4 статті у виданнях, ліцензованих ДАК України; 2 - у закордонних 

фахових виданнях; 3 роботи у наукових збірниках, матеріалах наукових 

конференцій, з’їздів і конгресів. Одноосібно 1 стаття. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація викладена на 159 сторінках 

машинописного тексту (з них основного тексту 119 сторінок), складається зі 

вступу, огляду літератури, розділу «Матеріали та методи дослідження», 4 

розділів власних досліджень, аналізу і узагальнення результатів дослідження, 

практичних рекомендацій, висновків, списку літературних джерел (67 - 

кирилицею та 90 – латиницею), додатків. Роботу ілюстровано 53 таблицями та 

13 рисунками. 
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

Матеріали та методи дослідження. Роботу було проведено в декілька 

етапів на окремих незалежних вибірках.  

Перший етап присвячений виконанню ретроспективного аналізу 

поширеності та захворюваності на ГЕРХ (К 21) серед дітей Львівської області 

за період з 2013 по 2016 роки, за даними узагальненого звіту ф. № 12 «Звіт про 

захворювання, зареєстровані у хворих, які проживають у районі 

обслуговування лікувально-профілактичного закладу, за рік». У аналіз 

включено 1673 випадки захворювання на ГЕРХ у дітей 0-14 років за даний 

період. 

Другий етап дослідження передбачав оцінку особливостей клінічного 

перебігу ГЕРХ у дітей; оцінку фізичного розвитку дітей з ГЕРХ; даних 

ендоскопічного обстеження шлунково-кишкового тракту та даних 

інтрагастральної ендоскопічної рН-метрії; даних морфологічного дослідження 

біоптатів слизової оболонки шлунку та стравоходу; анкетування дітей 7-14 

років з метою вивчення ступеню тривожності (n=55); оцінку функціонування 

автономної нервової системи; ретельне генеалогічне дослідження з метою 

визначення обтяженості спадкового анамнезу щодо захворювань травного 

каналу та визначення частки генетичних та середовищних факторів ризику 

розвитку ГЕРХ, а також розрахунку генетичного ризику успадкування 

схильності до розвитку патології шлунково-кишкового тракту (за моделлю 

С. Edwards та D. Falconer). З поміж дітей із гастродуоденальною патологією 

було виокремлено 126 дітей з ГЕРХ. Для проведення порівнянь їх було 

розділено на групи: А – діти з ендоскопічно позитивною формою ГЕРХ 

(рефлюкс-езофагіт І ст. та ІІ ст.) (n=85) та Б – діти з ендоскопічно негативною 

формою ГЕРХ (n=41).  

Третім етапом стало проведення молекулярно-генетичних досліджень та 

вивчення їх асоціативних зв’язків з ГЕРХ, а також з фізичним розвитком та 

функцією автономної нервової системи. Дане обстеження проведено у 100 дітей 

дослідної та у 40 дітей контрольної групи. 

Завершенням роботи стало створення прогностичної математичної моделі 

розрахунку ризику формування ГЕРХ та рефлюкс-езофагіту у дітей, з 

урахуванням генетичних та інших чинників. 

У всіх дітей із ГЕРХ, що обстежувалися та знаходилися на 

амбулаторному й стаціонарному лікуванні у КЗ ЛОР ЛОДКЛ «ОХМАТДИТ» 

досліджено катамнез, особливості клінічної картини, функціонування 

вегетативної нервової системи та психоемоційний стан, результати 

фіброезофагогастродуоденоскопії та інтрагастральної ендоскопічної рН-метрії, 

ультразвукової діагностики органів черевної порожнини, морфологічне 

дослідження біоптатів слизової оболонки шлунку та стравоходу. 

Інструментальним методом діагностики ГЕРХ була 

фіброезофагогастродуоденоскопія (ФЕГДС) (відеогастроскоп «Fujinon» WG 88 

FP). За допомогою ФЕГДС було діагностовано форми ГЕРХ – позитивну та 
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негативну, а також ступінь езофагіту за G.Tytgat в модифікації В. Ф. 

Привороцького (Наказ МОЗ України №59 від 2013 р. «Уніфікований клінічний 

протокол медичної допомоги дітям з гастроезофагеальною рефлюксною 

хворобою»). Додатково для підтвердження ендоскопічно негативної форми 

ГЕРХ проводили ІПП-тест, що рекомендований для постановки діагнозу ГЕРХ 

у молодих осіб без симптомів тривоги (Gastroenterological Society of Australia, 

2011). 

Для дослідження кислотоутворювальної та секреторної функції шлунка 

проводили інтрагастральну ендоскопічну рН-метрію (n=46) (ацидогастрограф 

АГ ТУ У 33.1-13300318-002:2007, виробник ТзОВ «Старт» м. Вінниця). 

Функціонування вегетативної (автономної) нервової системи (ВНС) 

оцінювали шляхом обрахунку вегетативного індексу (ВІ Кердо) та хвилинного 

об’єму крові (ХОК). Вегетативний індекс Кердо обраховували за формулою: 

ВІ=(1-d/Ps)×100, де d-діастолічний тиск, Ps-пульс. Хвилинний об’єм крові 

(ХОК) обраховували за формулою: ХОК=АТред.×ЧСС,  

де АТред.= амплітудаАТ/АТсеред.×100;  

АТсеред.=АТсист.+АТдіаст./2;  

амплітудаАТ=АТсист.-АТдіаст. 

Для визначення психоемоційного стану, зокрема рівня тривожності, серед 

дітей групи дослідження виділено 55 дітей з ГЕРХ віком 7-14 років (середній 

вік 10,93±3,03 років). Серед даної групи дітей було 25 (45,45±6,71%) хлопчиків 

та 30 (54,55±6,71%) дівчаток. Групу контролю склали 40 практично здорових 

дітей (середній вік 10,55±3,10 років). Ступінь тривожності визначали за 

дитячою шкалою проявів тривожності (Children's Manifest Anxiety Scale – 

CMAS). 

При проведенні молекулярно-генетичних методів дослідження 

використовували метод висолювання для виділення та очищення ДНК із 

ядерних клітин крові, полімеразну ланцюгову реакцію для ампліфікації 

геномних послідовностей, метод рестрикційного аналізу для ідентифікації 

мутацій, електрофоретичне фракціонування фрагментів ДНК. 

Отримані первинні дані групувались у таблиці програм “Microsoft Excel” 

та “Statistica” у вигляді абсолютних величин із наступною математичною 

обробкою. При виконанні медико-статистичного аналізу здійснювався 

розрахунок середніх величин (Мean) та їх середніх похибок (М±m), відносних 

величин із похибкою (Р±mр) та визначення вірогідності різниці поміж 

аналізованими групами. При попарному порівнянні використовувався t-

критерій Стьюдента, оскільки встановлено Гаусівський тип розподілу даних, а 

при порівнянні частот – ксі-квадрат. Перевірку статистичних гіпотез проводили 

при мінімальному рівні значущості р<0,05. 

При аналізі результатів молекулярно-генетичних досліджень 

використовували спеціальні методи. Частоти мутацій генів та теоретично 

очікуваний розподіл генотипів рахували за допомогою контингентних таблиць 

2×2, обчислюючи критерій Пірсона 2.  

Розрахунок коефіцієнта OR з 95 % довірчим інтервалом (CI – confidence 
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interval) і P-значення проводили у програмі GraphPad Prism, версія 2 (GraphPad 

Software Inc., San Diego, USA). 

Відхилення розподілу генотипів, досліджуваних поліморфних варіантів 

ДНК від канонічного розподілу Харді-Вайнберга проводили в програмі для 

аналізу генетичних даних "GenePop" ("Genetics of Population").  

Для побудови моделі прогнозу ймовірності виникнення ГЕРХ у дітей в 

залежності від наявності певних факторів, було використано логістичну 

регресію. Цей метод дозволяє виявити залежність номінальної (бінарної) ознаки 

(в даному випадку - ймовірність виникнення ГЕРХ) як від кожного фактору 

окремо, так і від сукупності декількох факторів одночасно, а також робити 

прогноз виникнення ГЕРХ в залежності від значень ознак, що включені у 

регресійну модель. Для формування бази даних та обрахунку отриманих даних 

регресійного аналізу використовувались електронні таблиці LibreOffice Calc 

v.5.2.2.2. Розрахунки логістичної регресії проводились в програмі PSPP v.1.0.1.  

Для обрахунку ймовірності виникнення ГЕРХ спочатку визначали 

коефіцієнт регресії R за формулою 1.1: 

 

R = K + β1*X1+β2*X2+……. βnXn         (1.1) 

 

де К – константа рівняння логістичної регресії,  

βі – коефіцієнт бета кожного фактору,  

Хі – значення конкретного показника.  

Після цього визначали значення ймовірності виникнення ГЕРХ - m за 

формулою 1.2: 

m =           (1.2) 

 

де: е – основа натурального логарифма (=2,718). 

Отримане в результаті цього рівняння значення m коливається в межах 

між 0 % та 100 %, де 0 % - подія неможлива, 100 % - подія відбувається завжди. 

Для отримання переліку чинників, що при поєднанні дії мають вплив на 

ризик виникнення ГЕРХ, проводився попередній кореляційний аналіз кожного 

фактору окремо з подальшим проведенням логістичного аналізу отриманих 

факторів. Потім із окремих факторів, що мають вплив на ризик виникнення 

ГЕРХ у дітей, формувалась кінцева модель логістичної регресії. Для оцінки 

впливу отриманої моделі на дисперсію показника ГЕРХ досліджували значення 

показника R-квадрату Нейджелкерка (Nagelkerke R Square). Для оцінки 

точності отриманої моделі використовували класифікаційну таблицю з 

порівнянням різниці у відсотках прогнозованих та реальних значень. Для 

визначення достовірності моделі використовували ксі-квадрат (Chi-square) та 

похідне значення р з встановленим рівнем достовірності р<0,05.  

 

Результати досліджень та їх обговорення.  

Аналіз даних узагальненого звіту ф. № 12 «Звіт про захворювання, 

зареєстровані у хворих, які проживають у районі обслуговування лікувально-
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профілактичного закладу, за рік» встановив, що спостерігається тенденція до 

зростання загальної захворюваності на гастроезофагеальну рефлюксну хворобу 

у дітей віком 0-14 років Львівської області за період 2013-2016 роки, із 0,66 

випадків на 1000 дитячого населення (вип./1тис.дит.нас.) у 2013 році до 1,15 

вип./1тис.дит.нас. у 2016 році (темп приросту Тпр=+66,67 %), що є більш 

виражене у міських поселеннях. 

Територіями, де були найвищі показники первинної захворюваності на 

ГЕРХ протягом даних років та спостерігалась тенденція до її зростання, 

визначено такі райони, як Старосамбірський, Сколівський, Сокальський райони 

та м. Червоноград. До територій «відносного благополуччя» слід віднести 

Турківський, Яворівський та Миколаївський райони. 

Порівнюючи показники загальної захворюваності на ГЕРХ за статтю, 

встановлено вищий рівень даної патології у дівчат, ніж у хлопчиків. Темп 

приросту загальної захворюваності на ГЕРХ за 2013-2016 рр. у сільській 

місцевості був у 2,45 рази вищим у дівчат, ніж у хлопчиків, а у міських 

поселеннях – незначно вищим у хлопчиків: +229,63 % проти 224,14 % 

відповідно. На всіх територіях Львівщини та в усі роки спостереження вища 

захворюваність була у школярів, ніж у дітей дошкільного віку: коефіцієнт 

співвідношення при загальній захворюваності був у межах від 1,91 (2013 рік) до 

4,95 (2016 рік); при первинній – від 1,19 (2013 рік) до 3,80 (2016 рік). Більш 

виражена різниця між віковими групами була у дітей міських поселень, ніж 

сільських. Ці показники у контексті порівняння територій досліджувались 

вперше, тому немає можливості порівняти їх з іншими публікаціями. 

Багатофакторність етіопатогенезу гастроезофагеальної рефлюксної 

хвороби, а також труднощі діагностики даної патології серед дітей молодшого 

віку, зокрема відсутність типових для ГЕРХ скарг та велика кількість 

позастравохідних симптомів зумовлюють необхідність подальшого детального 

вивчення клінічних проявів ГЕРХ серед дітей. 

З’ясовано, що симптоматика ГЕРХ залежить від важкості ураження 

слизової оболонки стравоходу (СОС). Діти з рефлюкс-езофагітом ІІ ст. 

достовірно частіше скаржаться на загрудинні болі (p=0,04) та печію (p=0,005) в 

порівнянні з однолітками з І ступенем езофагіту. Оцінивши симптоматику 

ГЕРХ серед дітей з рефлюкс-езофагітом (група А) у різні вікові періоди 

виявили, що для дітей дошкільного віку (до 6 років) найбільш характерними 

були скарги на нудоту (p<0,05) та блювання (p=0,04).  

Аналіз результатів ендоскопічної інтрагастральної рН-метрії показав, що 

підвищена кислотність шлункового вмісту достовірно частіше зустрічається 

серед дітей старше 6 років (р=0,002). Однак ступінь ураження СОС не залежав 

від стану шлункової ацидності. Діти з ГЕРХ на фоні зниженої та нормальної 

ацидності шлункового вмісту частіше скаржаться на нудоту (р=0,01), печія 

частіше виявляється серед дітей з гіперацидністю. 

Проаналізовані особливості функціонування ВНС серед дітей із ГЕРХ у 

залежності від отриманих показників інтрагастральної рН-метрії. Встановлено, 

що у понад половини пацієнтів із підвищенням тонусу симпатичної нервової 
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системи (СНС) виявлено зниження ацидності шлункового вмісту. У цей же час 

практично в усіх пацієнтів із підвищенням тонусу парасимпатичної нервової 

системи (ПНС) виявлено гіперацидність. У групі пацієнтів з ейтонією виявлено 

пацієнтів як з нормо- так і з гіперацидністю. Такі результати вказують на 

асоціацію ваготонії зі збільшенням кислотності шлункового вмісту, що 

узгоджується з рядом інших досліджень (А. Н. Давидова, 2008). 

Аналіз особливостей психоемоційного стану, зокрема стану тривожності 

у дітей із ГЕРХ виявив, що діти, котрі хворіють на ГЕРХ, вірогідно частіше 

мають високий рівень тривожності, ніж практично здорові діти (р=0,001). 

Також у нашому дослідженні встановлено, що підвищений рівень тривожності 

більш характерний для дівчаток з ГЕРХ, ніж для хлопчиків з ГЕРХ (р=0,02), що 

узгоджується з іншими дослідженнями (А. Г. Опарин, 2010). Проведено 

порівняння вираженості проявів тривожності залежно від важкості 

ендоскопічних змін стравоходу, однак статистично значущої різниці не було 

виявлено (р<0,05). 

За даними літератури саме стан тривожності, негативно впливає на 

механізми регуляції моторної та секреторної функції шлунково-кишкового 

тракту, на мікроциркуляцію та проліферацію слизової оболонки, що обумовлює 

особливості клінічного перебігу ГЕРХ при ендоскопічній наявності езофагіту 

(А. Н. Давидова, 2008, Ю. І. Алексеєва, 2008).  

У результаті порівняння груп дітей з ГЕРХ залежно від переважання 

тонусу однієї з ланок автономної нервової системи (симпатичної, 

парасимпатичної чи ейтонії) та з різними рівнями тривожності не встановлено 

значущих відмінностей (табл. 1). Хоча згідно з літературними даними стрес 

може призводити до розладів вегетативної регуляції та сприяти порушенню 

моторики та перистальтики (Л. М. Боярська, 2012). 

 

Таблиця 1 - Вплив автономної нервової системи на рівень тривожності 

Рівень 

тривожності 

Симпатикотонія 

(n=25), 

N(%) 

Ваготонія 

(n=22), 

N(%) 

Ейтонія 

(n=8), 

N(%) 

відсутня 0 2(9,09±6,13%) 1(12,50±11,69%) 

нормальна 12(48,00±9,99%) 8(36,36±10,26%) 3(37,50±17,12%) 

дещо  

підвищена 

8(32,00±9,33%) 7(31,82±9,93%) 3(37,50±17,12%) 

значно 

підвищена 

2(8,00±5,43%) 2(9,09±6,13%) 0 

дуже висока 3(12,00±6,50%) 3(13,64±7,32%) 1(12,50±11,69%) 

Разом 25(45,45±6,71%) 22(40,00±6,61%) 8(14,55±4,75%) 

Примітка. n- кількість обстежених. 

 

У роботі наведено результати розподілу алелів та генотипів локусу 

c.214C>A (р.Leu72Met) гена GHRL у групі дітей з ГЕРХ у порівнянні з 

контрольною групою дітей без патології травної системи. Як свідчать 
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результати статистичної обробки отриманих даних та визначений показник 

відношення шансів (ВШ), який відображає ризик розвитку ГЕРХ, відмінності у 

частотах генотипів досліджуваної та контрольної груп є значимі, як і показники 

ВШ для генотипу GHRL 214СС та GHRL 214CА. Встановлено, що наявність 

генотипу GHRL 214CС зумовлює зростання ризику ГЕРХ у 3,4 рази при 

вірогідному довірчому інтервалі ДІ: 1,50 – 7,56. На противагу, генотип GHRL 

214CА виявляє вірогідний протективний ефект: ВШ=0,24, ДІ: 0,10 – 0,55. Тобто, 

при такому генотипі в дитини значно знижений ризик розвитку ГЕРХ – 0,24 у 

порівнянні з умовною одиницею. При гіпотезі домінантного типу успадкування 

алелів локусу Leu72Met  гена GHRL відмінності між групами не досягнули  

вірогідних значень (р=0,27), а показники відношення шансів (OR) були у межах 

невірогідного довірчого інтервалу. 

Високий ступінь вірогідності відмінностей розподілу генотипів був 

отриманий при допущенні рецесивного типу прояву алеля 214C гена GHRL 

(р=0,003) (табл. 2).  

 

Таблиця 2 - Обчислення показника відносного ризику ГЕРХ залежно від 

генотипу поліморфного локусу Leu72Met гена GHRL за рецесивною моделлю 

успадкування 

Генотип гена 

GHRL 

Частота, % 

χ2 p 
OR Дослідна 

група, 

n =100 

Контрольна 

група, 

n = 40 знач. 95% CI 

Leu/Leu 82,0 57,5 
9,15 0,003* 

3,37 1,50 –7,56 

Leu/Met+Met/Met 18,0 42,5 0,30 0,13 –0,67 
Примітка. n – кількість обстежених, p – значимість відмінностей у розподілі генотипів 

між контрольною і дослідною групами, *- статистично достовірне значення (р<0,05), OR 

(odds ratio) – коефіцієнт відношення шансів. 

 

Отримані дані свідчать, що наявність алеля 214C в гомозиготному стані 

(генотип Leu/Leu) зумовлює зростання ризику ГЕРХ у 3,4 рази та виявлено 

виражений протективний ефект щодо алелю GHRL 214А (72Met) гена GHRL: 

ВШ = 0,30 при ДІ: 0,13 – 0,67.  

Слід відмітити, що так званий «алель ризику» 214С (Leu72) гена греліна 

щодо ГЕРХ є більш поширеною у загальній популяції. Частота мінорного алелю 

GHRL 214А (Met72) у контрольній групі склала 21 %, а в дослідній 11 %. Дані 

результати стосуються української популяції. Слід вказати, що дослідження 

даного генетичного локусу серед українців не проводилося і ми вперше 

повідомляємо частоти алелів локусу Leu72Met гена GHRL. У різних етнічних 

вибірках його частота становить від 7,4 % до 22,35 %. Було виявлено, що 

частоти Met72 алелі в европейців становлять 7,4-12,9 % (Vivenza і ін., 2004; 

Bing та ін., 2005 ; Магера і ін, 2006 ; Zavarella та ін., 2008), 18,1 % в корейців 

(Кім та ін., 2006) і ~ 20 % у японців (Ando і співавт, 2006; Kuzuya та ін., 2006). 

Частота алеля Met72 в нашій вибірці склала 21 %, що було трохи вище, ніж 

дані, що надаються НарМар (15,6 %, N = 90).  
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Виявлено певні особливості у розподілі генотипів локусу Leu72Met гена 

GHRL в осіб різної статі. А саме: відсутність відмінностей у групі дівчат, при 

значущих відмінностях серед хлопців. Такі результати свідчать, що отримані в 

загальній дослідній групі дані щодо ризику розвитку ГЕРХ при наявності 

генотипу Leu/Leu з більшим ступенем значущості підтверджуються для 

хлопців. Так, відносний ризик захворіти на ГЕРХ для хлопців при генотипі 

GHRL 214СС (Leu/Leu) є збільшеним у понад 6 разів (ВШ=6,7, ДІ: 2,04 – 21,82). 

Протективним щодо ГЕРХ у хлопців, як і у загальній групі, є гетерозиготний 

генотип GHRL 214СА (Leu/Met) (ВШ=0,11, ДІ: 0,03 – 0,38).  

Також у результаті проведеного молекулярно-генетичного аналізу ДНК у 

100 осіб дослідної та 40 осіб контрольної груп встановлено генотип щодо 

поліморфного локусу C825T гена GNB3. У обох групах дітей відмічається 

надлишок гетерозиготного генотипу GNB3 825CT при нестачі гомозигот 

GNB3 825 TT (χ2=6,88, р=0,0009). 

У понад половини дітей обох груп виявлено гетерозиготний генотип 

GNB3 825СТ, який за даними de Vries et al., 2009 є чинником підвищеного 

ризику ГЕРХ (54,0 % та 57,5 %). Частоти нормального С (69 %) та 

високофункціонального Т (31 %) алелів локусу C825T гена GNB3 практично не 

відрізнялись у досліджуваній та контрольній групах.  

Слід відмітити, що встановлений розподіл співпав із даними інших 

досліджень у європейській популяції. Частота Т аллеля GNB3 825C/T 

поліморфізму є вищою в азіатських популяціях (42-53%), ніж в європейській 

популяції (27-42 %) (M. Lindemann, 2001, W. Siffert, 1999). На сьогодні відомо, 

що GNB3 825ТТ генотип асоціюється з функціональною диспепсією в японців 

(T. Tahara, 2008), що контрастує зі західними дослідженнями – в європеоїдній 

популяції з функціональною диспепсією пов'язаний генотип GNB3 825CC (G. 

Holtmann, 2004). Генетичні дослідження асоціації для функціональної диспепсії 

виявили такі ж результати, як і для синдрому подразненого товстого кишківника 

(СПК), а саме: GNB3 825T алель може бути пов'язаний із СПК зі закрепом в 

корейців (H. J. Lee, 2010). 

Отримані нами дані співпадають з результатами Tadayuki Oshima et al., 

2010 - між GNB3 C825T генотипом і симптомами ГЕРХ зв'язку не виявлено.  

Ці результати свідчать на користь думки про значні варіації в генетичному 

ефекті GNB3 залежно від етнічної приналежності. Результати проведених 

статистичних обрахунків вказують на відсутність вірогідних відмінностей у 

розподілі генотипів поліморфного локусу C825T гена GNB3 між хлопчиками і 

дівчатками.  

Водночас при порівнянні пацієнтів з ГЕРХ за результатами pH-метрії 

виявлено значущі відмінності у розподілі генотипів локусу C825T гена GNB3 

(р<0,05). Серед пацієнтів із підвищеною кислотністю шлункового вмісту (pH 

0,86-1,59) третина мала генотип 825СС і зовсім не виявлено осіб з генотипом 

825ТТ, у той же час у групі дітей з нормальною та зниженою ацидністю 

шлункового вмісту (pH 1,60-3,59) у 25 % пацієнтів виявлено генотип 825ТТ. 

Отримані дані вказують на асоціацію генотипу локусу C825T гена GNB3 із 
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даними pH-метрії. Імовірний механізм такої дії потребує окремого обговорення.  

Беручи до уваги дослідження, де показано, що люди з 825ТТ і 825СТ 

генотипами локусу C825T гена GNB3 мають значно вищий симпатичний індекс 

нервової системи і більш низький індекс парасимпатичної нервової системи, 

ніж люди з 825CC генотипом (T. Matsunaga, 2005), було проаналізовано 

особливості функціонування вегетативної нервової системи (ВНС) у групах 

пацієнтів із різними генотипами локусу C825T гена GNB3. Виявлено асоціацію 

генотипу 825СС із підвищенням тонусу парасимпатичної нервової системи 

(ПНС). Показник додаткових шансів показав семикратне переважання ваготонії 

над симпатикотонією (ВШ=7,46, ДІ: 2, 89 – 19,23) при наявності генотипу 

825СС локусу C825T гена GNB3.  

За результатами цілого ряду публікацій, наявність Т-алелю є чинником 

схильності до ожиріння, гіпертонічної хвороби (A. Gutersohn, 2000, C. 

Hengstenberg, 2001). Показано, що при наявності алелю Т локусу C825T гена 

GNB3 має місце альтернативний сплайсинг і зростання експресії м-РНК 

(Winfried Siffert, 2003). Проте, V. Ruiz-Velasco та S. R. Ikeda (2003) у своїх 

дослідженнях показали, що білок Gb3s, який експресується зі вкороченого 

варіанту, є функціонально неактивним.  

За даними Tadayuki Oshima et al. (2010) частота генотипу 825ТТ була 

значимо вища в осіб із епігастральним больовим синдромом. Генотип 825TT, 

який зумовлює підвищення трансдукції сигналу через Gb3s, може бути 

залучений до зміни гастродуоденальної моторики і розвитку диспептичних 

симптомів. 

Зважаючи на значну кількість публікацій щодо асоціації поліморфізму 

С825Т із ожирінням, ще одним завданням роботи було проаналізувати 

показники фізичного розвитку дітей з ГЕРХ у залежності від виявлених 

генотипів гена GNB3. 

Встановлено статистично значущу відмінність щодо співвідношення 

пацієнтів із від’ємним та додатнім значенням показника z-score у пацієнтів із 

генотипами 825СТ та 825ТТ гена GNB3 (табл. 3). Таким чином, у пацієнтів з 

ГЕРХ наявність генотипу 825СТ та 825ТТ гена GNB3 можна вважати чинником 

схильності до знижених показників фізичного розвитку.  

 

Таблиця 3 - Значенням показника z-score у пацієнтів з ГЕРХ та різними 

генотипами локусу C825T  гена GNB3 

Генотипова 

група 

Значення показника z-score χ2 p 

≥0 < 0 

n % n % 

825CC 

(n=41) 

19 46,34 22 53,66 
0,44 0,508 

825CT 

(n=55) 

21 38,18 34 61,82 
6,15 0,013* 

825TT 

(n= 4) 

0 0 4 100 
8,00 0,005* 
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Примітка. n – кількість обстежених;  z-score – показник стандартизованого відхилення,  

* - статистично достовірне значення (р≤0,05) 

 

Із сукупності факторів, які були досліджені у ході виконання роботи за 

методом логістичної регресії, було виокремлено 3 чинники, що при поєднанні 

дії мають вплив на ризик виникнення ГЕРХ у дітей (табл. 4). 

 

Таблиця 4 - Показники коефіцієнтів регресії щодо ризику виникнення 

ГЕРХ у дітей за методом логістичної регресії 

№ Фактор 
Умовне 

позначення 

Коефіцієнт регресії 

(βі) 

1 Вік Х1 0,113 

2 GHRL 214CС (Leu/Leu) Х2 -19,508 

3 GHRL 214CА (Leu/Met) Х3 -20,629 

4 Константа К 19,705 

 

При застосуванні даної моделі відсоток правильно спрогнозованих 

позитивних випадків ГЕРХ становить 96 %, негативних 31,4 %, а загальна доля 

правильного прогнозу становить 79,3 %. 

Також нами була створена математична модель розрахунку ризику 

розвитку рефлюкс-езофагіту у дітей з ГЕРХ (табл. 5) 

 

Таблиця 5 - Показники коефіцієнтів регресії щодо ризику виникнення 

рефлюкс-езофагіту у дітей, хворих на ГЕРХ 

№ Фактор 
Умовне 

позначення 

Коефіцієнт 

регресії (βі) 

1 Ейтонія Х1 -1,56 

2 ВД Х2 1,032 

3 Ожиріння Х3 -2,896 

4 Природне вигодовування Х4 -1,57 

5 Вік X5 -0,18 

6 Сімейний анамнез X6 0,482 

7 ІМТ X7 0,23 

8 Константа К 0,039 

 

 При застосуванні даної моделі відсоток правильно спрогнозованих 

позитивних випадків езофагіту становить 94,7 %, негативних 25,0 %, а загальна 

частка правильного прогнозу становить 77,0 %. 

Отже, ГЕРХ є поширеною патологією серед дітей із тенденцією до 

зростання і потребує підвищеної уваги лікарів-педіатрів та дитячих 
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гастроентерологів. 

 

ВИСНОВКИ 

1. Спостерігається зростання захворюваності на гастроезофагеальну 

рефлюксну хворобу серед дітей Львівської області – із 0,66 випадків на 1000 

дитячого населення (вип./1тис.дит.нас.) у 2013 році до 1,15 вип./1тис.дит.нас. у 

2016 році (темп приросту Тпр=+66,67 %), що є більш виражене у міських 

поселеннях (Тпрмісто=+220,93 %, Тпрсело=+26,25 % відповідно). Вища 

захворюваність спостерігалась у школярів (7-14 років), ніж у дітей дошкільного 

віку (0-6 років): коефіцієнт співвідношення – від 1,91 (2013 рік) до 4,95 (2016 

рік); при первинній захворюваності – від 1,19 (2013 рік) до 3,80 (2016 рік). 

2. Для дітей дошкільного віку (0-6 років) з рефлюкс-езофагітом І ст. 

найбільш характерними є скарги на нудоту (p=0,05) та блювання (p=0,04). Діти 

12-17 років із рефлюкс-езофагітом ІІ ст. достовірно частіше скаржаться на 

загрудинні болі (p=0,04) та печію (p=0,006) в порівнянні з однолітками з 

рефлюкс-езофагітом І ст. Морфологічні зміни СОС у дітей з рефлюкс-

езофагітом І і ІІ ст. характеризувалися наявністю набряку (60,00±9,80 %), ерозій 

(64,00±9,60%) та клітинної інфільтрації (80,00±8,00 %). 

3. Серед дітей з езофагітом І і ІІ ст. у 53,13 % виявлено 

симпатикотонію, ваготонію – у 40,63 % і ейтонія спостерігалась у 6,25 %. Серед 

дітей без езофагіту лише у 36,11 % виявлено підвищення тонусу симпатичної 

нервової системи (СНС), у 47,22 % - парасимпатичної (ПНС) і у 16,67 % 

спостерігалась ейтонія. У 54 % пацієнтів із симпатикотонією виявлено 

зниження кислотності шлункового вмісту, у цей же час в усіх пацієнтів із 

ваготонією виявлено гіперацидність. Серед дітей основної групи, достовірно 

частіше виявляється дуже високий рівень тривожності (20±5,39 %) в порівнянні 

з дітьми контрольної групи (0 %) (р=0,001). Підвищений рівень тривожності 

більш характерний для дівчаток з ГЕРХ, ніж для хлопчиків з ГЕРХ (p=0,02) чи 

здорових дівчаток (р=0,01). 

4. У 82 % дітей з ГЕРХ виявлено гомозиготний генотип GHRL 214СС 

(Leu/Leu), при 58 % серед дітей контрольної групи. Майже утричі рідше у дітей 

дослідної групи виявляли генотип GHRL 214СА (Leu/Met) у порівнянні з дітьми 

контрольної групи: 15,0 % та 42,5 %, відповідно. Встановлено, що генотип 

214CС (Leu/Leu) гена GHRL збільшує ризик виникнення ГЕРХ у 3,4 рази, 

причому відносний ризик для хлопців є збільшеним у понад 6 разів. 

Протективним щодо ГЕРХ, як у хлопців, так і у основній групі, є 

гетерозиготний генотип 214СА (Leu/Met) гена GHRL. 

5. У пацієнтів з ГЕРХ на фоні гіперацидного стану переважно 

виявляли генотип 825СС (30,77±12,80 %), а у дітей з ГЕРХ з нормо- та 

гіпоацидністю шлункового вмісту - з вищою частотою генотип 825ТТ 

(25,00±15,31 %) (р<0,05). Виявлено переважання тонусу ПНС над СНС при 

наявності генотипу 825СС локусу C825T гена GNB3 (ВШ=7,46, ДІ: 2,89 – 

19,23). У групах пацієнтів з ГЕРХ із генотипом 825СТ та 825ТТ гена GNB3 

переважали діти, у яких спостерігали відставання у фізичному розвитку: 62 % 
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(р=0,013) та 100 % (р=0,005) осіб відповідно. 

6. Виокремлено чинники, що при поєднанні дії мають вплив на ризик 

виникнення ГЕРХ та рефлюкс-езофагіту у дітей: вік, генотип гена GHRL, 

дисфункція вегетативної нервової системи, зростання ІМТ, обтяжений 

спадковий анамнез щодо захворювань гастродуоденальної зони, штучне 

вигодовування та побудовано математичну прогностичну модель розрахунку 

ризику формування ГЕРХ та рефлюкс-езофагіту (частка правильного прогнозу 

77-79,3 %). 

 

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

1. Дітям з ГЕРХ необхідно проводити корекцію психоемоційного 

стану в складі комплексної терапії. 

2. Дітей з генотипом 214СС (Leu/Leu) гена GHRL при наявності 

мінімальних скарг з боку травного тракту рекомендується скеровувати на 

ендоскопічне обстеження. 

3. Асоціація генотипу локусу C825T гена GNB3 із даними 

інтрагастральної pH-метрії дозволить виокремлювати дітей у групи ризику 

щодо можливості розвитку гіперацидності. 

4. Пропонується застосовувати розроблену нами прогностичну 

математичну модель для розрахунку ризику формування ГЕРХ та рефлюкс-

езофагіту у дітей. 

 

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

1. Частота ураження різних систем та органів у дітей з 

гастроезофагальною рефлюксною хворобою / О. З. Гнатейко, М. І. Дац- Опока, 

О. Л. Личковська, Т. Ю. Цьолко // Здоровье ребёнка. – 2016. - № 6 (74). – С. 98-

102.  

(Дисертанту належать пошук та аналіз літературних джерел, 

проведення підбору, обстеження та лікування тематичних хворих, аналіз та 

узагальнення одержаних результатів, оформлено статтю до друку).  

2. Dats-Opoka M. p.Leu72Met mutation of ghrelin GHRL gene in children 

with gastroesophageal reflux disease / Dats-Opoka M., Makukh H., Hnateyko O. // 

Eureka: Health Sciences. – 2017. – Volume 3(9). – Р. 10-18. 

 (Дисертанту належать аналіз літературних джерел, обстеження 

тематичних хворих, оформлено статтю до друку). 

3. Дац-Опока М. І. Особливості вегетативної (автономної) нервової 

системи у дітей з гастроезофагеальною рефлюксною хворобою та різними 

генотипами локусу С825Т гена GNB3 / М. І. Дац-Опока, О. З. Гнатейко, Г. В. 

Макух // Scientific Journal «ScienceRise: Medical Science». – 2017. – Volume 

8(16). – С. 10-15.  

(Дисертантом проведено набір статистичного матеріалу, аналіз та 

узагальнення одержаних результатів, підбір літературних джерел, оформлено 

статтю до друку). 



16 
 

4. Dats-Opoka M. Nutritional status and clinical features of 

gastroesophageal reflux disease in children with different genotypes of C825T 

polymorphic loci of GNB3 gene / Dats-Opoka M., Makukh H. // Journal of Medical 

Science. – 2017. – Volume 86(3). – Р. 207-212. 

(Дисертантом проведено набір статистичного матеріалу, аналіз та 

узагальнення одержаних результатів, підбір літературних джерел, оформлено 

статтю до друку). 

5. Дац-Опока М. І. Психоемоційні аспекти гастроезофагеальної 

рефлюксної хвороби у дітей / М. І. Дац-Опока, О. З. Гнатейко, Т. Ю. Цьолко // 

Буковинський медичний вісник. – 2017. – Том 21. - № 4 (84). – С. 54-61.  

(Дисертантом проведено підбір та обстеження тематичних хворих, 

аналіз та узагальнення одержаних результатів, аналіз літературних джерел, 

оформлено статтю до друку).  

6. Дац-Опока М. І. Аналіз особливостей клінічних проявів 

гастроезофагеальної рефлюксної хвороби в різних вікових періодах / М. І. Дац-

Опока // Scientific Journal «ScienceRise: Medical Science». – 2017. - № 11 (19). – 

С.13-17. 

7. Дац-Опока М. І. Зв’язок генотипів локусу С825Т гена GNB3 з 

кислотністю шлункового вмісту / М. І. Дац-Опока // Збірник матеріалів 

міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні досягнення медичних 

наукових досліджень в Україні та країнах ближнього зарубіжжя», Київ, 2017. – 

С. 35-38. 

8. Дац-Опока М. І. Нутрітивний статус дітей з гастроезофагеальною 

рефлюксною хворобою та різними генотипами локусу С825Т гена GNB3 / М. І. 

Дац-Опока // International reseach and practice conference «Relevant issues of 

modern medicine: the experience of Poland and Ukraine», Lublin, 2017. – С. 28-32 

9. Dats-Opoka M. І. Assosiation of extraesophageal displays of 

gastroesophageal reflux disease with alkaline reflux in children / Dats-Opoka M. I., 

Hnateyko O. Z., Lychkovska O. L. // Abstracts for pre-selection for the RECOOP 

Annual Scientific Review CMJ April issue in 2016, Хорватія, 2015. – С. 51.  

(Дисертантом проведено набір статистичного матеріалу, аналіз та 

узагальнення одержаних результатів, пошук та аналіз літературних джерел). 

 

АНОТАЦІЯ 

Дац-Опока М. І. Діагностичні маркери та психосоматичні фактори 

ризику формування гастроезофагеальної рефлюксної хвороби у дітей. – На 

правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за 

спеціальністю 14.01.10 – Педіатрія. Львівський національний медичний 

університет імені Данила Галицького МОЗ України, Львів, 2018 рік. 

Дисертаційна робота присвячена новому напрямку вирішення 

актуального завдання сучасної педіатрії щодо визначення можливих факторів 

ризику розвитку гастроезофагеальної рефлюксної хвороби (ГЕРХ) у дітей на 

основі вивчення її етіологічних, клінічних, лабораторно-інструментальних та 
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генетичних особливостей.  

Виявлено, що симптоматика ГЕРХ залежить від важкості ураження 

слизової оболонки стравоходу. З’ясовано, що дітям з ГЕРХ притаманний більш 

високий рівень тривожності, що більш характерний для дівчаток з ГЕРХ, ніж 

для хлопчиків з ГЕРХ. Встановлена асоціація ваготонії зі збільшенням 

кислотності шлункового вмісту. 

Доведено, що генетичним чинником, який збільшує ризик виникнення 

ГЕРХ є наявність в генотипі алелю 214 С гена GHRL (Leu). Також встановлено 

гендерні відмінності щодо ризику розвитку ГЕРХ при різних генотипах гена 

греліну. 

Показано асоціацію генотипу локусу C825T гена GNB3 із даними pH-

метрії. Також виявлено асоціацію генотипу 825СС локусу C825T гена GNB3 із 

переважанням ПНС (ВШ=7,46, ДІ: 2,89 – 19,23). Наявність генотипу 825СТ та 

825ТТ гена GNB3 у пацієнтів з ГЕРХ також можна вважати чинником 

схильності до знижених показників фізичного розвитку. 

На підставі отриманих даних побудовано математичну прогностичну 

модель розрахунку ризику формування ГЕРХ у дітей з різними генотипами гена 

греліну, а також створену окрему математичну модель розрахунку ризику 

формування рефлюкс-езофагіту. 

Ключові слова: діти, гастроезофагеальна рефлюксна хвороба, 

фіброезофагогастродуоденоскопія, генетичне дослідження, інтрагастральна 

ендоскопічна pH-метрія, морфологічне дослідження біоптатів, психоемоційний 

стан, автономна нервова система. 

 

АННОТАЦИЯ 

Дац-Опока М. И. Диагностические маркеры и психосоматические 
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по специальности 14.01.10 – Педиатрия. Львовский национальный 

медицинский университет имени Данила Галицкого МОЗ Украины, Львов, 2018 

год. 

Диссертация посвящена новому направлению решения актуальной задачи 

современной педиатрии по определению возможных факторов риска развития 

гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ) основываясь на изучении ее 

этиологических, клинических, лабораторно-инструментальных и генетических 

особенностей. 

Обнаружено, что симптоматика ГЭРБ зависит от тяжести поражения 

слизистой оболочки пищевода. Установлено, что детям с ГЭРБ присущ более 

высокий уровень тревожности, что более характерен для девочек с ГЭРБ, чем 

для мальчиков с ГЭРБ. Установлена ассоциация ваготонии с увеличением 

кислотности желудочного содержимого. 

Доказано, что генетическим фактором, который увеличивает риск 

возникновения ГЭРБ является наличие в генотипе аллеля 214 С гена GHRL 
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(Leu). Также установлено гендерные различия в отношении риска развития 

ГЭРБ при различных генотипах гена грелина. 

Показана ассоциация генотипа локуса C825T гена GNB3 данным pH-

метрии. Также выявлено ассоциацию генотипа 825СС локуса C825T гена GNB3 

с преобладанием ПНС (ОШ = 7,46, ДИ: 2,89 - 19,23). Наличие генотипа 825СТ и 

825ТТ гена GNB3 у пациентов с ГЭРБ можно считать фактором 

предрасположенности к пониженным показателям физического развития. 

На основании полученных данных создана математическая 

прогностическая модель расчета риска формирования ГЭРБ у детей с 

различными генотипами гена грелина, а также отдельная математическая 

модель расчета риска формирования рефлюкс-эзофагита. 

Ключевые слова: дети, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, 

фиброэзофагогастродуоденоскопия, генетическое исследование, 

интрагастральная эндоскопическая pH-метрия, морфологическое исследование 

биоптатов, психоэмоциональное состояние, автономная нервная система. 

 

 

ABSTRACT 

Dats-Opoka M. I. Diagnostic markers and psychosomatic risk factors for 

the development of gastroesophageal reflux disease in children. - Qualifying 

scientific work as a manuscript. 

The thesis for the degree of candidate of medical sciences, specialty 14.01.10 - 

Pediatrics - Danylo Halytsky Lviv National Medical University, Ministry of Health 

of Ukraine, Lviv, 2018. 

The thesis is devoted to a recent way to solve a major problem in modern 

pediatrics of determining possible risk factors for the development of 

gastroesophageal reflux disease (GERD) in children on the basis of studying its 

etiological, clinical, laboratory, instrumental and genetic features. 

The symptoms of GERD were also found to depend on the severity of lesions 

of the esophageal mucosa (OM). Children with st. II reflux esophagitis (n=5), aged 

12-18, were significantly more likely to complain of retrosternal pain – 40% (p=0.04) 

and heartburn – 80% (p=0.006) compared to peers with st. I reflux esophagitis (n=30) 

– 13% complaining of heartburn and 3% – of pain behind the sternum. 

Children with GERD were found to have a higher level of anxiety, which is 

more typical for girls with GERD than for GERD boys. 

An association of vagotonia with an increase in the acidity of the gastric 

contents was found as well. 

The genetic factor that increases the risk of GERD was found to be the 

presence of the GHRL 214C allele (Leu) in the genotype. Gender differences in the 

risk of developing GERD in different genotypes of the Ghrelin gene were also 

established: in the presence of the GHRL 214CC (Leu/Leu) genotype, the relative risk 

of developing GERD for boys increases by more than 6 times.  

No relationship between the GNB3 C825T genotype and GERD was found. 

The association of the GNB3 C825T genotype with the pH-metry was revealed: 
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the 825CC genotype was predominantly detected in the patients with hyperacidic 

GERD, and with a higher rate the 825TT genotype – in children with normal and 

hypoacidic GERD. The association of the 825CC genotype with vagotonia was also 

found. The odds ratio showed a sevenfold prevalence of vagotonia over 

sympathicotonia (OR=7.46, CI: 2.89 - 19.23) in the presence of the 825CC genotype 

of the GNB3 C825T locus. 

The presence of the GNB3 825СT and 825TT genotypes in patients with 

GERD can also be considered as a predisposing factor to lower rates of physical 

development.  

Based on the results obtained, a prognostic mathematical model for calculating 

the risk of developing GERD in children of different genotypes of the ghrelin gene 

was developed, as well as a mathematical model for calculating the risk of 

developing reflux esophagitis. 

Keywords: children, gastroesophageal reflux disease, 

fibroesophagogastroduodenoscopy, genetic study, endoscopic intragastric pH-metry, 

morphological study of biopsy material, psychoemotional state, autonomic nervous 

system. 

 

 

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СКОРОЧЕНЬ І ТЕРМІНІВ 

ГЕРХ – гастроезофагеальна рефлюксна хвороба  

ГЕР – гастроезофагеальний рефлюкс 

ДПК – дванадцятипала кишка 

ВІ – вегетативний індекс Кердо 

ВД – вегетативна дисфункція 

ХОК – хвилинний об’єм крові 

ВНС – вегетативна (автономна) нервова система 

СНС – симпатична нервова система 

ПНС - парасимпатична нервова система 

НДСТ – недиференційована дисплазія сполучної тканини 

СО – слизова оболонка  

СОС – слизова оболонка стравоходу 

СОШ – слизова оболонка шлунку 

СТ – сполучна тканина 

НСС – нижній стравохідний сфінктер 

УЗД – ультразвукове дослідження 

ФЕГДС - фіброезофагогастродуоденоскопія 

ЛОДКЛ – Львівська обласна дитяча клінічна лікарня 

ДСТ – дисплазія сполучної тканини 

ДІ – довірчий інтервал 

ВШ – відношення шансів 

ІМТ –індекс маси тіла 

HWE (Hardy-Weinberg equilibrium) - рівновага Харді-Вайнберга  

OR (odds ratio) – коефіцієнт відношення шансів  
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SNP (Single nucleotide polymorphism) - однонуклеотидний поліморфізм 

 


