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АНОТАЦІЯ 

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

формування гастроезофагеальної рефлюксної хвороби у дітей. - 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, МОЗ України, Львів, 2018. 

У дисертаційній роботі наведений новий напрямок вирішення актуальної 

проблеми щодо визначення можливих факторів ризику розвитку 

гастроезофагеальної рефлюксної хвороби (ГЕРХ) та побудовано прогностичну 

математичну модель розрахунку ризику формування ГЕРХ на основі вивчення 

її етіологічних, клінічних, лабораторно-інструментальних та генетичних 

особливостей. 

Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба є однією з найбільш актуальних 

проблем сучасної гастроентерології, що пов’язано з неухильним зростанням 

захворюваності, багатофакторністю етіологічних чинників та різноманітністю 

клінічних проявів, в тому числі у дитячому віці.  

У Міжнародній класифікації хвороб 10-го перегляду (МКХ-10) ГЕРХ 

представлена в рубриці К21 і підрозділена на 2 форми: 

К 21.0 - гастроезофагеальний рефлюкс з езофагітом (синонім рефлюкс- 

езофагіт) 

К 21.9 - гастроезофагеальний рефлюкс без езофагіту. 

За результатами епідеміологічних досліджень, проведених у багатьох 

країнах світу, частота ГЕРХ у загальній популяції становить від 7 до 60%, а у 

дітей коливається, за даними різних авторів, від 2–4 до 8,7–49% і показник 

щороку зростає. Проте дійсна поширеність ГЕРХ недостатньо вивчена та немає 

вірогідних даних про поширеність ГЕРХ у дітей в Україні. 

Безпосередньою причиною виникнення ГЕРХ вважають патологічний 

гастроезофагеальний рефлюкс, що виникає при недостатньому функціонуванні 
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антирефлюксних механізмів. Однією з причин неспроможності 

антирефлюксних механізмів є порушення регуляції стравоходу з боку 

вегетативної нервової системи. Вплив автономної нервової системи, а також 

генетична складова в етіології ГЕРХ вивчається багатьма вченими з усього 

світу. Однак результати залишаються суперечливими. 

 За даними І.І. Іванової та С.Ф. Гнусаєва, 2010 року у дітей із 

симпатикотонією частіше реєструють лужні рефлюкси, а у дітей із ваготонією – 

кислі. В той же час за результатами А.Н. Давидової, 2008 року у дітей із 

симпатикотонією реєструють кислі рефлюкси, а у дітей із ваготонією – лужні.  

Відомо, що в стимуляції моторики шлунково-кишкового тракту, а також 

апетиту важливу роль відіграє грелін (GHRL). Грелін може збільшити 

швидкість спорожнення шлунка і отже, зменшити кількість шлункової кислоти, 

що досягає стравоходу. Протизапальні ефекти греліну також було показано в 

дослідженнях Golestan et al., 2010 року та Nikoukar et al., 2014 року. 

Недавні дослідження вказують, що генетичний поліморфізм C825T гена 

GNB3 також є чинником, який задіяний у ланцюгу механізмів, що зумовлюють 

рефлюкс. У дослідженнях de Vries et al., 2009 року повідомляється, що ГЕРХ 

пов'язаний з СТ генотипом C825T поліморфізму гена GNB3 в порівнянні з 

генотипом CC. Проте, за результатами Tadayuki Oshima et al., 2010 року між 

C825T генотипом гена GNB3 і симптомами ГЕРХ зв'язку не виявлено. 

Встановлена тісна кореляція між тривалістю дії вмісту шлунку на 

стравохід та ступенем важкості ураження слизової оболонки останнього. 

Відомо, що регулярне подразнення шлунковою кислотою слизової стравоходу 

призводить до запальних змін та, у деяких випадках, до утворення ерозій чи 

виразок, а також доведено, що раннє виявлення та своєчасне лікування ГЕРХ у 

дітей сприяє покращенню якості життя та більш легким проявам хвороби. 

Однак, за даними деяких авторів такі типові симптоми, властиві 

патологічному ГЕР, як печія та відрижка, з найбільшою частотою (94,2 %) 

виявляються лише у віці 14–15 років, при цьому залежності між ступенем 

ураження стравоходу і печією немає. 
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Все вищезгадане і обумовило мету дослідження - підвищити ефективність 

діагностичних заходів у дітей з гастроезофагеальною рефлюксною хворобою на 

основі вивчення клініко-морфологічних та епідеміологічних особливостей 

перебігу, визначення генетичних детермінант, оцінки стану вегетативної 

нервової системи та психоемоційного стану дітей з ГЕРХ. 

Для реалізації цієї мети були вивчені епідеміологічні особливості 

захворюваності та поширеності ГЕРХ серед дитячого населення Львівської 

області в розрізі районів за 4 роки (2013-2016 рр.). Досліджувалися особливості 

клінічного перебігу різних ендоскопічних форм ГЕРХ серед дітей різних 

вікових груп, особливості функціонування автономної нервової системи та 

психоемоційний стан дітей з ГЕРХ. Також визначалися розподіл алелів та 

генотипів у пацієнтів з ГЕРХ та встановлено, що генетичним чинником, який 

збільшує ризик виникнення ГЕРХ є наявність в генотипі алелю 214 С гена 

GHRL (Leu).  

Для вирішення поставлених завдань було розроблено і впроваджено 

практичні рекомендації ранньої діагностики ГЕРХ. Статистичну обробку 

результатів проводили за допомогою програмного забезпечення STATISTICA 

6.1 і Excel (Microsoft Office 2016) згідно сучасних вимог. 

Роботу було поділено на декілька етапів. Перша частина присвячена 

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». 

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 з метою 

вивчення ступеню тривожності; оцінку функціонування автономної нервової 
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системи; ретельне генеалогічне дослідження з метою визначення обтяженості 

спадкового анамнезу щодо захворювань травного каналу та визначення частки 

генетичних та середовищних факторів ризику розвитку ГЕРХ. З поміж дітей з 

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). 

На третьому етапі дослідження проведено аналіз молекулярно-

генетичних показників 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. 

Четвертий, завершальний етап дослідження, передбачав створення 

прогностичної математичної моделі розрахунку ризику формування ГЕРХ та 

рефлюкс-езофагіту у дітей, з урахуванням генетичних та інших чинників. 

Аналіз результатів даного дослідження встановив, що спостерігається 

тенденція до зростання загальної захворюваності (поширеності) 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. 

Територіями, де були найвищі показники первинної захворюваності на ГЕРХ 

протягом кількох років та спостерігалась тенденція до її зростання, визначено 

такі райони, як Старосамбірський, Сколівський, Сокальський райони та м. 

Червоноград.  

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.  
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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. В цілому спостерігається тенденція до зниження захворюваності на 

ГЕРХ у групі дітей 0-6 років та тенденція до зростання у групі дітей 7-14 років. 

Хоча у міських поселеннях у всіх вікових групах є виражена тенденція до 

зростання.  

Також було виявлено певні відмінності у клінічній симптоматиці, 

залежно від віку дитини та ендоскопічної форми ГЕРХ. 

Обидва ендоскопічні варіанти ГЕРХ (позитивний та негативний) частіше 

діагностували у дітей старших 6 років – у молодшому (6-12 р.) та старшому 

шкільному (12-18 р.) віці (94 % та 100 % відповідно). У групі дітей з 

ендоскопічно позитивною формою ГЕРХ переважали діти з І ст. езофагіту (94 

%). Ерозивний езофагіт спостерігався лише у 5 (6 %) дітей віком старше 11 

років з тривалістю захворювання від 1 міс. до 1,5 років. 

Також виявлено, що симптоматика ГЕРХ залежить від важкості ураження 

слизової оболонки стравоходу (СОС). Діти з рефлюкс-езофагітом ІІ ст. (n=5), 

віком 12-18 р. достовірно частіше скаржились на загрудинні болі – 40 %  

(p=0,04) та печію – 80 % (p=0,006) в порівнянні з однолітками з рефлюкс-

езофагітом І ст. (n=30) – у 13 % скарги на печію та у 3 % з них були скарги на 

болі за грудиною. 

Ендоскопічно негативна форма  езофагіту не була виявлена у жодної 

дитини дошкільного віку (до 6 років).  

Аналіз результатів ендоскопічної інтрагастральної рН-метрії, проведеної 

у 46 дітей групи дослідження, показав, що підвищена кислотність шлункового 

вмісту достовірно частіше зустрічається серед дітей старших 6 років (р=0,002). 

Однак ступінь ураження СОС не залежав від стану шлункової ацидності. 
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Після оцінки результатів проведеного CMAS-тестування серед 55 дітей 

досліджуваної та 40 дітей контрольної груп виявлено, що явно підвищений та 

дуже високий рівень тривожності спостерігався виключно серед дітей 

досліджуваної групи та становив 7 % та 13 % відповідно, що було значно 

частіше, ніж серед дітей групи контролю. Такі рівні тривожності сумарно 

вірогідно частіше виявлялися серед пацієнтів з ГЕРХ у порівнянні з контролем: 

20 % та 0 % (р=0,001). 

Було з`ясовано, що підвищений рівень тривожності більш характерний 

для дівчаток з ГЕРХ, ніж для хлопчиків з ГЕРХ – 67 % та 36 % відповідно 

(p=0,02). Тоді як хлопчики у 64 % проявляли відсутній та нормальний рівень 

тривожності, що достовірно частіше у порівнянні з дівчатками (p=0,02). 

Для вирішення питання про особливості функціонування автономної 

нервової системи у дітей з ГЕРХ усім дітям досліджуваної групи проведено 

підрахунок вегетативного індексу Кердо (ВІ Кердо) та хвилинного об`єму крові 

(ХОК). Відповідно до отриманих результатів у пацієнтів з різними формами 

ГЕРХ не виявлено відмінностей щодо переважання тонусу однієї із ланок 

автономної нервової системи (р>0,05). Підвищений рівень тривожності у дітей 

з ГЕРХ також не засвідчив асоціації із функціонуванням автономної нервової 

системи (р>0,05). 

Проаналізовано особливості функціонування автономної нервової 

системи серед дітей з ГЕРХ у залежності від отриманих показників 

інтрагастральної ендоскопічної рН-метрії. Встановлено, що у понад половини 

пацієнтів з підвищенням тонусу симпатичної нервової системи (СНС) виявлено 

зниження кислотності шлункового вмісту. У цей же час практично в усіх 

пацієнтів з підвищенням тонусу парасимпатичної нервової системи (ПНС) 

виявлено гіперацидність. У групі пацієнтів з ейтонією виявлено пацієнтів як з 

нормо-  так і гіперацидністю. Такі результати вказують на асоціацію ваготонії із 

збільшенням кислотності шлункового вмісту. 
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Вперше в Україні було встановлено розподіл алелів та генотипів локусу 

c.214C>A (р.Leu72Met) гена GHRL та поліморфного локусу  C825T  гена GNB3 

у дітей з ГЕРХ. 

Виявлено, що генетичним чинником, який збільшує ризик виникнення 

ГЕРХ є наявність в генотипі алелю 214 С гена GHRL (Leu). Згідно отриманих 

даних генотип 214CС (Leu/Leu) гена GHRL  асоціюється із трикратним 

зростанням ризику розвитку ГЕРХ. 

Також встановлено гендерні відмінності щодо ризику розвитку ГЕРХ при 

різних генотипах гена греліну. При наявності генотипу 214СС (Leu/Leu) гена 

GHRL   відносний ризик мати ГЕРХ для хлопців є збільшеним у понад 6 разів. 

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

генотип 214СА (Leu/Met) гена GHRL. 

Встановлений розподіл генотипів та частоти алелів поліморфного локусу  

C825T  гена GNB3 у дітей із ГЕРХ не відрізняється від встановлених у 

контрольній групі показників. В даній вибірці частота алелю 825Т гена GNB3 

співпала у досліджуваній групі дітей з ГЕРХ та контролі і становить 31 %. 

Водночас було виявлено асоціацію генотипу локусу C825T гена GNB3 із 

даними pH-метрії: у пацієнтів з гіперацидним ГЕРХ переважно виявляли 

генотип 825СС, а у дітей з нормо- та гіпоацидним ГЕРХ із вищою частотою 

генотип 825ТТ. Також виявлено асоціацію генотипу 825СС із підвищенням 

тонусу 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. 

Наявність генотипу 825СТ та 825ТТ гена GNB3 у пацієнтів з ГЕРХ також 

можна вважати чинником схильності до знижених показників фізичного 

розвитку. У 39 % пацієнтів з ГЕРХ встановлено нормальне значення, та у 61 % 

відставання  щодо  показників фізичного розвитку.  

Базуючись на отриманих результатах, розроблено математичну 

прогностичну модель розрахунку ризику формування ГЕРХ у дітей різного віку 
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та з різними генотипами гена греліну, а також математичну модель розрахунку 

ризику формування рефлюкс-езофагіту у дітей з ГЕРХ. 

Ключові слова: діти, гастроезофагеальна рефлюксна хвороба, 

фіброезофагогастродуоденоскопія, генетичне дослідження, інтрагастральна 

ендоскопічна pH-метрія, морфологічне дослідження біоптатів, психоемоційний 

стан, автономна нервова система. 
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SUMMARY 

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 presents a recent way to solve a major problem of determining 

possible risk factors for the development of gastroesophageal reflux disease (GERD), 

and constructs a prognostic mathematical model for calculating the risk of GERD 

formation on the basis of studying its etiological, clinical, laboratory, instrumental 

and genetic features. 

Gastroesophageal reflux disease is one of the most pressing problems of 

modern gastroenterology, which is associated with steady increase in morbidity, 

multifactorial etiology and a variety of clinical manifestations, including those in 

childhood. 

In the International Classification of Diseases of the 10th Revision (ICD-10), 

GERD is presented in the K21 code and is divided into 2 forms: 

K 21.0 – gastro-oesophageal reflux with oesophagitis (the synonym of reflux 

esophagitis) 

K 21.9 – gastro-oesophageal reflux without oesophagitis. 

According to the results of epidemiological studies conducted in many 

countries of the world, the incidence of GERD in the general population is 7 to 60 %, 

and according to various authors, in children it ranges 2-4 to 8.7-49 %, and the rate 

increases annually. However, the actual prevalence of GERD is not sufficiently 

studied and there are no reliable data on the prevalence of GERD in children in 

Ukraine. 

The immediate cause of GERD is pathological gastroesophageal reflux, which 

occurs when the antireflux mechanisms are inadequate. One of the causes the 
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antireflux mechanisms are inadequate is a disturbance of the esophagus regulation by 

the autonomic nervous system. The impact of the autonomic nervous system, as well 

as the genetic component in the etiology of GERD, is studied by many scientists from 

all over the world. However, the results remain controversial. 

 According to I.I. Ivanova and S.F. Gnusayeva, in 2010, children with 

sympathicotonia are often registered to have alkaline reflux, and children with 

vagotonia – the acid type. At the same time, according to the results of A.N. 

Davydova, in 2008 children with sympathicotonia are registered to have acid reflux, 

and children with vagotonia – the alkaline type. 

Ghrelin (GHRL) is known to play an important role in stimulating the motility 

of the gastrointestinal tract, as well as the appetite. Ghrelin may increase the rate of 

emptying of the stomach and, consequently, reduce the amount of gastric acid 

reaching the esophagus. Ghrelin anti-inflammatory effects were also shown in studies 

by Golestan et al., 2010 and Nikoukar et al., 2014. 

Recent studies indicate that C825T GNB3 gene polymorphism is also a factor 

involved in the chain of mechanisms that cause reflux. Studies by de Vries et al., 

2009, report that GERD is associated with CT genotype of C825T GNB3 gene 

polymorphism in comparison with CC genotype. However, according to Tadayuki 

Oshima et al., 2010, there was no relationship between the C825T genotype of GNB3 

and GERD symptoms. 

There is a close correlation between the duration of the effect of stomach 

contents on the esophagus and the severity of the mucous membrane lesions of the 

latter. Regular irritation of esophageal mucosa with gastric acid is known to lead to 

inflammatory changes and, in some cases, to erosion or ulcer; so early detection and 

timely treatment of GERD in children have been proven to contribute to improved 

quality of life and milder manifestations of the illness. 

However, according to some authors, such typical symptoms of pathological 

GOR as heartburn and belching are found with the highest frequency (94.2 %) only at 

the age of 14-15, in which case there is no relationship between the degree of 

esophageal lesions and heartburn. 
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All of the aforementioned conditioned the aim of the research – to increase the 

efficiency of diagnostic measures in children with gastroesophageal reflux disease on 

the basis of the study of clinical, morphological, and epidemiological features of the 

course of disease, determination of genetic determinants, assessment of the state of 

the autonomic nervous system and the psycho-emotional state of children with 

GERD. 

The epidemiological features of the morbidity and prevalence of GERD among 

the child population of Lviv region in terms of districts over 4 years (2013-2016) 

were studied to realize this objective. The peculiarities of the clinical course of 

various endoscopic forms of GERD among children of different age groups, features 

of the functioning of the autonomic nervous system and the psycho-emotional state of 

children with GERD were studied. The distribution of alleles and genotypes in GERD 

patients was also identified and the presence of GHRL 214C allele (Leu) in the 

genotype was determined to be the genetic factor that increases the risk of GERD. 

Practical recommendations for the early diagnosis of GERD were developed 

and implemented to solve the given problems. Statistical processing of the results was 

carried out with STATISTICA 6.1 and Excel (Microsoft Office 2016) software in 

accordance with modern requirements. 

The work was divided into several stages. The first part is devoted to the 

implementation of a retrospective analysis of the prevalence and morbidity at the 

GERD (K 21) among children of Lviv region for the period from 2013 to 2016, 

according to the summary report No.12 "Report on the diseases registered per year in 

patients living in the district of treatment facilities". 

The second stage of the study comprised the evaluation of the clinical course of 

the GERD in children; assessment of physical development of children with GERD; 

data of endoscopic examination of the gastrointestinal tract and endoscopic 

intragastric pH-metry; data of morphological study of biopsy material of gastric and 

esophageal mucosa; questionnaires of children for the purpose of studying the level 

of anxiety; evaluation of autonomic nervous system functioning; a thorough 

genealogical study to determine the heredity of digestive diseases and the proportion 
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of genetic and environmental risk factors for the development of GERD. 126 children 

with GERD were identified out of children with gastroduodenal pathology. For 

comparison they were divided into groups: A - children with positive endoscopic 

form of GERD (reflux esophagitis of the 1st and 2nd stage) (n = 85) and B - children 

with negative endoscopic form of GERD (n = 41). 

At the third stage of the study, the analysis of molecular genetic parameters and 

the study of their association with GERD, as well as physical development and 

autonomic nervous system function were performed. This examination was 

performed on 100 children in the study group and 40 in the control group. 

Fourth, the final stage of the study involved the creation of a prognostic 

mathematical model for calculating the risk of GERD developing and reflux 

esophagitis in children, taking into account genetic and other factors. 

The analysis of the results of this study found that there is a tendency towards 

an increase in the overall morbidity (prevalence) of gastroesophageal reflux disease 

among children of Lviv region for the period of 2013-2016, from 0.66 cases per 1000 

child population (c-s/1,000 ch.pop.) in 2013 to 1.15 c-s/1,000 ch.pop. in 2016 (the 

growth rate Rgr=+66.67 %), which is more pronounced in urban population. The 

following areas were identified as the territories with the highest incidence of primary 

morbidity in GERD for several years and a tendency towards its observed growth: 

Starosambir, Skoliv, Sokal districts and Chervonograd city. 

Comparing the indices of general morbidity in GERD by gender, a higher level 

of this pathology was established in girls than in boys. The growth rate in general 

morbidity in GERD for 2013-2016 in the countryside was 2.45 times higher in girls 

than in boys, and in urban population it was slightly higher in boys: +229.63 % vs. 

224.14 %, respectively. 

The highest incidence was in schoolchildren than in preschool children in all 

areas of the Lviv region and in all years of observation: the ratio for the general 

morbidity was between 1.91 (2013) and 4.95 (2016); for the primary one – from 1.19 

(2013) to 3.80 (2016). The more pronounced difference between age groups was in 

children of urban population than in rural areas. In general, there is a tendency to 
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reduction of GERD incidence in the group of 0 to 6-year-old children and a tendency 

to increase in the group of 7 to 14-year-old children. Although there is a strong 

upward trend in all age groups in urban centers. 

Certain differences in clinical picture were also revealed depending on the age 

of children and the endoscopic form of GERD. 

Both endoscopic forms of GERD (positive and negative) were more often 

diagnosed in children older than 6 – in younger (6-12 years old) and older school age 

(12-18 years old) (94 % and 100 %, respectively). Children with esophagitis stage I 

(94 %) prevailed in the group of children with positive endoscopic form of GERD. 

Erosive esophagitis was observed only in 5 (6 %) children over 11 years old with a 

disease duration of 1 month up to 1.5 years. 

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. Negative endoscopic form of esophagitis was not detected in any preschool 

child (up to 6 years old). 

An analysis of endoscopic intragastric pH-metry, conducted in 46 children in 

the study group, showed that increased acidity of gastric contents is significantly 

more common among children older than 6 (p=0.002). However, the severity of 

lesions of the esophageal mucosa did not depend on the condition of gastric acidity.  

After evaluating the results of CMAS testing, 55 children of the study group 

and 40 children of the control group showed that clearly increased and very high 

level of anxiety was observed only among children of the study group accounting for 

7 % and 13 %, respectively, which was significantly higher than in the controls. In 

general such levels of anxiety were significantly more likely to be found in patients 

with GERD compared to the control group: 20 % and 0 % (p=0.001). 

An increased level of anxiety was found to be more characteristic for girls with 

GERD than for boys – 67 % and 36 %, respectively (p=0.02). Boys showed an absent 
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and normal level of anxiety in 64 %, which is significantly more frequent than girls 

(p=0.02). 

To solve the issue concerning the features of the autonomic nervous system 

functioning in children with GERD, the Kerdo’s vegetative index (KVI) and the 

minute volume of blood (MVB) were calculated for all children of the study group. 

According to the results obtained, no predominance of any branch of the autonomic 

nervous system was detected in patients with different forms of GERD (p>0.05). The 

increased level of anxiety in children with GERD also did not show any associations 

with the autonomic nervous system functioning (p>0.05). 

The features of the autonomic nervous system functioning among children with 

GERD were analyzed depending on the results of endoscopic intragastric pH-metry. 

More than half of patients with increased tone of the sympathetic nervous system 

(SNS) were found to have a decrease in the acidity of the gastric contents. At the 

same time, hyperacidity was detected practically in all patients with vagotonia. 

Patients with both normal and hyperaccidity were detected in the group of patients 

with eutonia. Such results indicate an association of vagotonia with an increase in the 

acidity of the gastric contents. 

For the first time in Ukraine, the distribution of alleles and genotypes of the 

locus c.214C>A (p.Leu72Met) of the GHRL gene and the C825T GNB3 polymorphic 

locus in children with GERD was established. 

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

presence of the GHRL 214C allele (Leu) in the genotype. According to the findings, 

the GHRL 214CС (Leu/Leu) genotype is associated with a threefold increase in the 

risk of GERD. 

There are also gender differences in the risk of developing GERD in different 

genotypes of the Ghrelin gene. In the presence of the GHRL 214CC (Leu/Leu) 

genotype, the relative risk of developing GERD for boys increases by more than 6 

times. The heterozygous genotype of the GHRL 214CA (Leu/Met) is protective for 

GERD in boys as well as in the general group. 
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The established distribution of genotypes and rate of alleles of the C825T 

GNB3 polymorphic locus in children with GERD does not differ from those in the 

control group. In this sample, the rate of the GNB3 825T allele coincided in the study 

group of children with GERD and the controls accounting for 31 %. 

At the same time, the association of the GNB3 C825T genotype with the pH-

metry was revealed: 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 the 

predominance in PNS was revealed as well. 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. A normal value was established in 39 % of patients with GERD, and a 

delay the indicators of physical development – in 61 %. 

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

the risk of developing GERD in children of different ages and genotypes of the 

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

of developing reflux esophagitis in children with GERD. 

Keywords: children, gastroesophageal reflux disease, 

fibroeophagogastroduodenoscopy, genetic study, endoscopic intragastric pH-metry, 

morphological study of biopsy material, psychoemotional state, autonomic nervous 

system. 
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ВСТУП 

Актуальність теми. Поширеність гастроезофагеальної рефлюксної 

хвороби (ГЕРХ) у загальній популяції знаходиться в межах 20-40 % у США та 

Європі і 12 % у Бразилії [1,2], а у дітей коливається, за даними різних авторів, 

від 2–4 % до 8,7–49 % і показник щороку зростає [3].  

Несвоєчасна діагностика та лікування даного захворювання можуть 

призводити до таких тяжких ускладнень, як пептична виразка стравоходу та її 

перфорація (найчастіше — у середостіння), гострі та хронічні кровотечі з 

виразкових уражень стравоходу, стенозування і стриктури стравоходу, 

формування стравоходу Барретта, який суттєво підвищує ризик виникнення 

аденокарциноми стравоходу [3]. Стравохід Баррета серед дорослого населення 

спостерігається у 15–20 % хворих з езофагітом. Аденокарцинома розвивається 

у 0,5 % хворих зі стравоходом Баррета на рік при дисплазії епітелію низького 

ступеню і у 6 % пацієнтів на рік — при дисплазії високого ступеню [4]. 

Широка розповсюдженість ГЕРХ обумовлює значні фінансові витрати на 

діагностику та лікування цього захворювання. Наприклад, щорічно в США 

пацієнти, що страждають на печію, споживають  різноманітних антацидних 

засобів на 900 млн. доларів. В Швейцарії річна вартість лікування пацієнта з 

приводу ГЕРХ складає 234 швейцарських франків, в Росії - 2239-3981 рублів 

[5]. 

ГЕРХ є поліетіологічним захворюванням зі складним, не до кінця 

вивченим патогенезом. Значну увагу в патогенезі ГЕРХ приділяють порушенню 

моторики стравоходу і функції нижнього стравохідного сфінктера (НСС). 

Однак, порушення моторно-евакуаторної функції стравоходу характерне для 

початку розвитку ГЕРХ, а в подальшому, внаслідок постійного потрапляння 

кислоти на епітелій стравоходу, підвищується сенсибілізація його слизової 

оболонки до кислоти. Таким чином, на цьому етапі визначальну роль у генезі 

ГЕРХ має кислотно-пептичний фактор. Ось чому ГЕРХ нині також розглядають 

як приклад кислотозалежного захворювання [6,7].  
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Провідне місце в розвитку цих порушень в сучасній медичній науці 

відводять спадковій схильності, дисфункції автономної та неадренергічної 

нехолінергічної нервових систем, інфекційному ураженню Helicobacter pylori, 

захворюванням, що супроводжуються підвищенням внутрішньочеревного 

тиску та дисплазії сполучної тканини [8,9,10]. 

Діагностика ГЕРХ у дітей ускладнюється наявністю ендоскопічно-

негативної форми, яка часто розглядається як попередник ендоскопічно- 

позитивної ГЕРХ, відсутністю виражених клінічних симптомів у дитячому віці 

та наявністю екстраезофагеальних симптомів, які можуть маскувати перебіг 

ГЕРХ, що утруднює своєчасне встановлення діагнозу та призводить до 

гіпердіагностики деяких захворювань [3,11,12]. 

Типові симптоми патологічного ГЕР, такі як печія та відрижка, можна 

оцінити лише у дітей 8-14 років, при цьому залежності між ступенем ураження 

стравоходу і печією немає [13,14]. 

Клінічні прояви неерозивної гастроезофагеальної рефлюксної хвороби 

(НЕРХ) також є множинними та різноманітними, і відрізняються залежно від 

віку та індивідуальної сприйнятливості [15]. 

Нові епідеміологічні і генетичні дані свідчать про певну схильність до 

успадкування ГЕРХ [16,17] та її ускладнень, включаючи ерозивний езофагіт, 

стравохід Барретта та аденокарциному стравоходу [18]. Одним з імовірних 

факторів ризику виникнення ГЕРХ є затримка випорожнення шлунка, яка 

спостерігається приблизно у 10 % - 40 % пацієнтів [19,20]. 

Відомо, що в стимуляції моторики шлунково-кишкового тракту, а також 

апетиту важливу роль відіграє грелін [21,22]. Грелін може збільшити швидкість 

спорожнення шлунка і отже, зменшити кількість шлункової кислоти, що 

досягає стравоходу. Грелін експресується геном GHRL, для якого повідомлено 

декілька однонуклеотидних поліморфізмів - SNP (Single nucleotide 

polymorphism). В літературі активно вивчається асоціація алельного 

поліморфізму SNP з ожирінням [23,24,25,26], швидким спорожненням шлунку 

[27,28], підвищеною ацидністю [29], як у людини так і на модельних тваринах. 
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Мутації в цьому гені можуть зумовлювати низькі рівні греліну, які 

визначаються при ожирінні [30]. 

У патогенезі ГЕРХ також певну роль відіграє стан вегетативної регуляції, 

зміни якої впливають на стан фізико-хімічних і біохімічних властивостей слини 

та функцію нижнього стравохідного сфінктера (НСС).  

Питання діагностики ГЕРХ, не дивлячись на широкий арсенал методів 

обстеження, залишається актуальним. Більшість авторів вважають, що 

анкетування є першочерговим  та основним методом діагностики ГЕРХ, у той 

же час низька чутливість методу при неерозивних формах захворювання та 

певні труднощі застосування у дітей не дозволяє вважати цей метод золотим 

стандартом діагностики. Отже, відсутність комплексних досліджень з проблеми 

неінвазивної діагностики, визначили необхідність виконання даного 

дослідження [31,32].  

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 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. 
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Мета дослідження: підвищити ефективність діагностичних заходів та 

прогнозування ризику виникнення гастроезофагеальної рефлюксної  хвороби у 

дітей на підставі 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» 
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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 стравоходу та шлунку), 

молекулярно-генетичні дослідження (GHRL (Leu72Met) та GNB3 (C825T)), 

методи статистичної обробки даних. 

Наукова новизна отриманих результатів: 

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. 

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.  

Встановлено показники поширеності та захворюваності на ГЕРХ серед 

дітей Львівської області в розрізі районів за період 2013-2016 роки. 

Розширено уявлення 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. 

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 групи ризику, щодо розвитку гіперацидності, з 

застосуванням неінвазивного, безболісного та порівняно швидкого аналізу. 
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Уточнені дані щодо особливостей функціонування автономної нервової 

системи та психоемоційного стану із клінічними особливостями ГЕРХ, що 

може бути використано для удосконалення лікувального алгоритму дітей з 

ГЕРХ.  

Отримані дані можуть бути використані для розробки диференційних 

регіональних програм та індивідуальних схем діагностики і прогнозування 

перебігу ГЕРХ. Результати роботи можуть бути використані в курсах лекцій по 

медичній генетиці, 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 ім. 

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 із 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 на визначення ступеню 

тривожності та аналізувала отримані дані. Автор створила комп'ютерну базу 
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даних пацієнтів та провела статистичний аналіз та 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. 

Апробація дисертаційної роботи проведена на спільному засіданні 

кафедри пропедевтики педіатрії та медичної генетики Львівського 

національного медичного університету імені Данила Галицького та відділень 

клінічної генетики та епідеміології вродженої та спадкової патології ДУ 

«Інститут спадкової патології НАМН України» 14 березня 2018 року (протокол 

№ 7 ). 

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 
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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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РОЗДІЛ 1 

СУЧАСНИЙ ПОГЛЯД НА ЕТІОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ, ПАТОГЕНЕЗ ТА 

ЗАХВОРЮВАНІСТЬ НА ГАСТРОЕЗОФАГЕАЛЬНУ РЕФЛЮКСНУ 

ХВОРОБУ СЕРЕД ДІТЕЙ  

(огляд літератури) 

 

1.1  Клініко-епідеміологічні аспекти перебігу гастроезофагеальної 

рефлюксної хвороби у дітей 

За визначенням Всесвітньої організації охорони здоров`я (ВООЗ), 

гастроезофагеальна рефлюксна хвороба (ГЕРХ) – це хронічне рецидивуюче 

захворювання, зумовлене порушенням моторно-евакуаторної функції органів 

гастроезофагеальної зони, що характеризується спонтанним чи таким, що 

регулярно повторюється, закидом у стравохід вмісту шлунка чи/і 

дванадцятипалої кишки, яке призводить до пошкодження дистального відділу 

стравоходу з розвитком у ньому ерозивно-виразкових, катаральних і/або 

функціональних пошкоджень [33,34].  

За результатами епідеміологічних досліджень, проведених у багатьох 

країнах світу, частота ГЕРХ у популяції становить від 7 до 60 %, а у дітей 

коливається, за даними різних авторів, від 2-4 % до 8,7-49 % і цей показник 

щороку зростає [35]. Проте дійсна поширеність ГЕРХ недостатньо вивчена, що 

зумовлено різноманітністю клініко-морфологічних варіантів захворювання, 

відсутністю чіткого визначення деяких симптомів даного захворювання, 

недостатньою поінформованістю лікарів щодо можливості атипового перебігу 

хвороби, а також недооцінкою практичними лікарями та самими пацієнтами 

клінічних проявів цього захворювання, самостійним лікуванням навіть при 

виражених симптомах захворювання. Складність визначення справжніх 

показників захворюваності на ГЕРХ серед дитячого населення пов’язана також 

із відсутністю виражених клінічних скарг та наявністю екстраезофагеальної 

симптоматики у дитячому віці, що утруднює своєчасне встановлення діагнозу. 

Достовірних даних про поширеність ГЕРХ у дітей в Україні немає [3].  
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Наявність великої кількості стертих та атипових клінічних форм, 

відсутність загальноприйнятих підходів до діагностики ГЕРХ у дітей 

дошкільного та молодшого шкільного віку утруднює діагностику 

гастроезофагеальної рефлюксної хвороби, робить її несвоєчасною та 

призводить до появи і прогресування ускладнень, а також з іншої сторони - до 

гіпердіагностики таких захворювань, як різні види аритмій, остеохондроз та ін. 

[36,37,38,39,40]. 

 Типові стравохідні симптоми, такі як печія, відрижка, регургітація, з 

найбільшою частотою (94,2 %) виявляються у віці 14–15 років, при цьому 

залежності між ступенем ураження стравоходу і печією немає. При рефлюкс-

езофагіті у дітей із частотою 92,9 % відзначаються різні захворювання 

порожнини рота, з частотою 90,5 % захворювання ЛОР-органів і в 83,3 % їх 

поєднання, при цьому частота стоматологічних та оториноларингологічних 

проявів корелює з віком дітей і тяжкістю рефлюкс-езофагіту. Для дітей із 

рефлюкс-езофагітом характерна також наявність кардіологічних скарг, є 

тенденція до зниження показників функції зовнішнього дихання, що 

характеризують порушення за обструктивним типом при більш тяжкому 

ушкодженні стравоходу в дітей [13]. 

Широка розповсюдженість ГЕРХ обумовлює значні фінансові витрати на 

діагностику та лікування цього захворювання. Наприклад, щорічно в США 

пацієнти, що страждають на печію, споживають різноманітних антацидних 

засобів на 900млн. доларів. В Швейцарії річна вартість лікування пацієнта з 

приводу ГЕРХ складає 234 швейцарських франків, в Росії - 2239-3981рублів. 

[5]. У хворих на ГЕРХ значно знижується якість життя. Пацієнти зі щоденною 

печією страждають на безсоння, відзначають загальне нездужання, знесилення, 

роздратованість та нервові розлади [41,42,43]. Погіршення якості життя сприяє 

зниженню працездатності, підвищенню рівня тривожності, розвитку супутніх 

захворювань, зниженню продуктивності праці, збільшенню числа днів 

тимчасової непрацездатності, що призводить до економічних втрат [44,45]. 
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1.2  Етіопатогенетичні фактори ризику розвитку ГЕРХ у дітей 

ГЕРХ є поліетіологічним захворюванням зі складним, до кінця не 

вивченим патогенезом.  

У 1999 р. ГЕРХ офіційно увійшла до Міжнародної класифікації хвороб Х-

го перегляду (рубрика К21) і поділяється на: 

-  ГЕРХ із езофагітом (К21.0)  

- ГЕРХ без езофагіту (К21.1). [46] 

 Згідно сучасних даних, ГЕРХ належить до кислотозалежних 

захворювань, у розвитку яких провідними вважаються порушення моторної 

функції верхніх відділів травного тракту внаслідок цілого ряду причин, зокрема 

до них належать:  

• незрілість нижнього стравохідного сфінктера;  

• зменшення активності та подовження стравохідного кліренсу; 

• уповільнення евакуації шлункового вмісту; 

• дуоденостаз; 

• захворювання органів травлення запального характеру внаслідок 

синтезу запальних цитокінів, простагландинів. 

Також виділяють певні фактори, що можуть зумовлювати розвиток ГЕРХ: 

• переважно старший шкільний вік; 

• чоловіча стать; 

• обтяжена спадковість щодо захворювань шлунково-кишкового 

тракту;  

• органічна патологія гастродуоденальної зони; 

• вегетативна дизрегуляція; 

• паразитарна інвазія; 

• вогнища хронічної інфекції; 

• ожиріння; 

• синдром недиференційованої дисплазії сполучної тканини; 

• ковзна грижа стравохідного отвору діафрагми. 
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Наявність ковзної грижі стравохідного отвору діафрагми негативно 

впливає на перебіг ГЕРХ - при поєднанні з дуодено-гастральним рефлюксом 

вона є фактором ризику формування у дітей стравоходу Баррета. 

Доведено, що порушення моторно-евакуаторної функції стравоходу 

особливо характерне для початку розвитку ГЕРХ. Однак в подальшому після 

постійного потрапляння кислоти на епітелій стравоходу підвищується 

сенсибілізація слизової оболонки стравоходу до кислоти. Таким чином, на 

цьому етапі визначальну роль у розвитку ГЕРХ має кислотно-пептичний 

фактор. Ось чому ГЕРХ на сьогоднішній день розглядають як приклад 

кислотозалежного захворювання [6,47]. 

Також виділяють певні фактори, що провокують розвиток ГЕРХ. До них 

належать: 

• порушення режиму та якості харчування; 

• стани, що супроводжуються підвищенням інтраабдомінального 

тиску (закрепи, неадекватне фізичне навантаження, тривале похиле положення 

тулуба і т. д.); 

• респіраторна патологія (муковісцидоз, рецидивуючий бронхіт і т. 

д.); 

• деякі лікарські препарати (холінолітики, седативні і снодійні 

засоби, β-адреноблокатори, нітрати і т. д.); 

• куріння, алкоголь; 

• герпес-вірусна інфекція, грибкові ураження стравоходу [35]. 

Провідне місце в розвитку цих порушень в сучасній медичній науці 

відводять спадковій схильності, дисфункції автономної та неадренергічної 

нехолінергічної нервових систем, інфекційному ураженню Helicobacter pylori, 

захворюванням, що супроводжуються підвищенням внутрішньочеревного 

тиску та дисплазії сполучної тканини [8,9,10]. 

Кислото-асоційована патологія часто поєднується з гіперінсулінемією на 

тлі ожиріння і надваги, порушенням толерантності до глюкози, підвищенням 

рівня тригліцеридів, зниженням вмісту ліпопротеїдів високої щільності у 
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сироватці крові, а також вісцеральним ожирінням тощо. Поява останнього 

вважається небезпечним через свою ліпотоксичність і синтез адипокінів, які 

ініціюють утворення вільних радикалів, а також порушення клітинного, 

жирнокислотного та фосфоліпідного складу клітинних мембран, порушення 

вуглеводного обміну, синтез С-реактивного білку, прозапальних цитокінів 

ФНП-α, ІЛ-1 і ІЛ-6 [48,49].  

За даними літератури, постпрандіальна гіперглікемія може бути 

причиною розслаблення нижнього стравохідного сфінктера, сповільнення 

шлункового випорожнення та зміни сенсорних функцій верхніх відділів 

шлунково-кишкового тракту [50].  

Група спадкових захворювань сполучної тканини (СТ) вивчена 

недостатньо, внаслідок чого відзначаються суттєві діагностичні труднощі. На 

сьогодні спостерігається невідповідність у термінології, що значно ускладнює 

роботу лікаря. Як відзначає Т.І. Кадуріна, 2000 року [51], спадкові 

колагенопатії або зовсім не діагностуються, або лікарі називають їх такими 

загальними поняттями, як: «дисплазія (дисплазія — порушення розвитку 

органів і тканин в ембріональний і постнатальний періоди) сполучної тканини», 

«вроджена мезенхімальна недостатність». Замість терміну «недиференційована 

дисплазія сполучної тканини (НДСТ)» лікарі використовують також не зовсім 

коректні: «слабкість сполучної тканини», «синдром сполучнотканинної 

дисплазії», «генералізована дисплазія сполучної тканини», «сполучнотканинна 

дисплазія зі змішаним фенотипом». Некоректно говорити також про 

«ізольовану сполучнотканинну дисплазію», оскільки в більшості випадків у 

пацієнтів спостерігаються різноманітні ознаки генералізованого дефекту 

сполучної тканини [52]. 

Недиференційовані дисплазії сполучної тканини (НДСТ) діагностуються, 

коли в пацієнта набір фенотипічних ознак не відповідає жодному з 

диференційованих захворювань. Е.В. Земцовський, 2000 року виділяє цю групу 

захворювань як нозологічно самостійний синдром дисплазії сполучної тканини 

полігенно-мультифакторіальної природи, що проявляється зовнішніми 
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фенотипічними ознаками з диспластичними змінами сполучної тканини та 

клінічно значущою дисфункцією одного або декількох внутрішніх органів 

[53,54]. НДСТ — не єдина нозологічна одиниця, а генетично гетерогенна група, 

що служить основою для формування різноманітних хронічних захворювань 

[55]. 

Вроджена недосконалість СТ може бути діагностована вже на етапі 

фізикального обстеження хворого при комплексній оцінці фенотипічних 

маркерів дисплазії [51,53,56]. Розповсюдженість окремих фенотипових ознак 

дисплазії наздвичайно велика і складає 94 % серед осіб молодого віку [57]. 

Також, за даними деяких науковців від 74 до 85 % дітей шкільного віку мають 

різні ознаки НДСТ [58,59]. За даними інших дослідників поширеність окремих 

ознак НДСТ саме в цій віковій групі має статеві розходження, тобто відсоток 

хлопчиків з наявністю НДСТ становить у середньому 20 %, а дівчаток - 43 % 

[60]. Критичною кількістю ознак для діагностики НДСТ є наявність 6 і більше 

стигм дизембріогенезу, які можна виявити у 42 % пацієнтів [53,57,61].  

Усі зовнішні ознаки даної патології розподілені на:  

• кісткові (кілеподібна та лійкоподібна деформації грудної клітки, 

доліхостеномелія, арахнодактилія, доліхоцефалія та інші деформації черепа, 

викривлення хребта, високе «готичне» піднебіння,порушення росту та 

викривлення зубів);  

• шкірні (підвищена розтяжність, «оксамитова» шкіра, атрофічні 

стрії, атрофічні та келоїдні рубці); 

• м’язові (гіпотонія або гіпотрофія, грижі, пролапси органів та /або 

післяопераційні грижі); 

• суглубові (гіпермобільність суглобів (бальна оцінка за P.Beighton), 

спондильоз, спондилолістез, вивихи та підвивихи більше, ніж в 1-му суглобі, 

плоскостопість). 

Також спостерігаються характерні зміни очей – симптом «блакитних» 

склер, підвивих кришталика, аномально плоска рогівка, міопія, епікантус, 
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енофтальм, антимонголоїдний розріз очей, радіально-лакунарний тип 

райдужної оболонки [57]. 

При обстеженні хворого необхідно зважати не лише на число 

фенотипічних проявів, але й на ступінь їх вираженості й клінічну значущість. 

Фенотипові прояви часто поєднуються з вісцеральними, до яких 

відносять: пролапс мітрального клапану, трахеобронхіальну дискінезію, грижі 

стравохідного отвору діафрагми, доліхосигму, аномалії будови жовчевого 

міхура, дивертикульоз кишківника. На думку багатьох дослідників, у разі 

наявності синдрому НДСТ збільшується ризик таких захворювань, як пептична 

виразка (ПВ) шлунка та ДПК, гастроезофагеальної рефлюксної хвороби 

(ГЕРХ). При цьому у дітей з ендоскопічно позитивною формою ГЕРХ ознаки 

НДСТ виявляють частіше, що може бути причиною дисфункції нижнього 

стравохідного сфінктера (НСС) [62,63]. 

Патогенетичною основою морфологічних змін при НДСТ є дефіцит 

колагену IV типу в базальних мембранах. Колаген IV типу, що є головним 

компонентом базальної мембрани, являє собою спіральну молекулу з трьох 

альфа-ланок. Ланки альфа-1 (IV) та -2 (IV) кодуються 13-ю хромосомою, 

присутні в усіх базальних мембранах і виявляються з 11-го тижня гестації в 

нирках [64,65,66,67]. 

Генетичні дефекти синтезу колагену призводять до зменшення кількості 

його поперечних зв’язків та підвищення кількості легкорозчинних фракцій. 

Саме тому у хворих із вродженою дисплазією сполучної тканини відзначається 

вірогідне підвищення оксипроліну в добовій сечі, вираженість якого корелює з 

тяжкістю патологічного процесу [68,69,70,71,72,73].  

 

1.3  Зв’язок функціонування автономної нервової системи та 

психоемоційного стану дітей з ризиком формуванням ГЕРХ 

Дисфункція автономної нервової системи, [74,75] а також фактори 

довкілля та способу життя [76,77], згідно літературних даних, можуть стати 

причиною розвитку ГЕРХ. 
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Передумовою виникнення ГЕРХ вважають гастроезофагеальний рефлюкс 

(ГЕР), який може бути фізіологічним чи патологічним. Фізіологічний рефлюкс 

може виникати в здорових людей при переїданні або під час сну при 

спонтанному розслабленні НСС, та не призводить до ураження слизової 

оболонки стравоходу (СОС) та клінічних проявів [78]. Патологічний рефлюкс 

виникає незалежно від часу доби, може не залежати від прийому їжі, 

призводить до запальних змін СОС та характеризується наявністю клінічної 

симптоматики [79,80]. 

При недостатньому функціонуванні антирефлюксних механізмів 

(бар'єрна функція гастроезофагеального з'єднання та НСС, езофагеальне 

очищення (кліренс), резистентність слизової оболонки стравоходу, своєчасне 

видалення шлункового вмісту, контроль кислотоутворюючої функції шлунку) 

фізіологічний ГЕР перетворюється на патологічний [78,81]. 

Однією з причин неспроможності антирефлюксних механізмів є 

порушення регуляції стравоходу з боку вегетативної нервової системи (ВНС) 

[82]. 

Підвищення активності парасимпатичної ланки ВНС призводить до 

зростання секреції соляної кислоти та пепсину, а симпатичного відділу – до 

порушення моторно-евакуаторної функції шлунка, дванадцятипалої кишки та 

зниження тонусу НСС [75,83]. 

За даними одних досліджень, у дітей із симпатикотонією частіше 

реєструють лужні рефлюкси, а у дітей із ваготонією – кислі [84]. В той же час 

за результатами інших досліджень, у дітей із симпатикотонією реєструють 

кислі рефлюкси, а у дітей із ваготонією – лужні [85]. 

Деякі автори вказують також на роль психосоматичних порушень у 

механізмах формування ГЕРХ [86,87]. Загалом психосоматичний генез 

гастроентерологічних захворювань має місце у 40-50 % випадків та значною 

мірою впливає на виникнення та подальший перебіг захворювання [88].  

Одним з факторів, що зумовлюють схильність до формування ГЕРХ 

вважають стрес, котрий через викид адреналіну призводить до посилення 
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роботи клітин, що продукують соляну кислоту, спазму судин, розладів в 

регуляції центральної та вегетативної нервової системи, порушення моторики 

та перистальтики шлунково-кишкового тракту [89]. Діти, які мають інтенсивні 

психоемоційні навантаження, частіше скаржаться на виникнення відрижки та 

печії, у них частіше визначають гастроезофагеальний рефлюкс [88].  

  Звичайно такі особливості сприяють виникненню в першу чергу 

функціональних порушень, на підставі яких у подальшому формується 

органічна патологія.  

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 

[87].  

Однак відомо, що раннє виявлення та своєчасне лікування ГЕРХ у дітей 

сприяє покращенню якості життя та легким проявам хвороби [90,91]. 

 

1.4  Генетичні чинники ризику розвитку ГЕРХ 

Затримка випорожнення шлунка є фактором ризику розвитку ГЕРХ і 

спостерігається приблизно від 10 % до 40 % пацієнтів [19,20]. Регулярне 

подразнення шлунковою кислотою слизової стравоходу призводить до 

запальних змін та, у деяких випадках, до утворення ерозій чи виразок. 

Встановлена тісна кореляція між тривалістю дії вмісту шлунку на стравохід та 

ступенем важкості ураження слизової оболонки останнього [92]. Відомо, що в 

стимуляції моторики шлунково-кишкового тракту, а також апетиту важливу 

роль відіграє грелін (GHRL) [21,22]. Грелін, орексигенний мотиліноподібний 

гормон, був відкритий 1996 року, M. Kojima та його колегами, які доповіли про 

це 1999 року [93]. Найбільша кількість греліну (понад 90 %) знаходиться у 

шлунку і дванадцятипалій кишці. Нижчі кількості виявлені у підшлунковій 

залозі, гіпофізі, дугоподібному ядрі гіпоталамусу, нирках та плаценті [93,94,95]. 

Грелін синтезується P/D1 клітинами слизової фундальної частини шлунку 
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[94,95]. Грелін може збільшити швидкість спорожнення шлунка і отже, 

зменшити кількість шлункової кислоти, що досягає стравоходу. Протизапальні 

ефекти греліну, також було показано в дослідженнях Golestan і ін., 2010 року; 

Nikoukar і ін., 2014 року. Таким чином грелін має позитивний вплив на слизову 

стравоходу через механізм анти-запалення [20]. Секреція греліну збільшується 

в умовах негативного енергетичного балансу, таких як голод, кахексія і 

анорексія, в той час як його експресія зменшується в умовах позитивного 

енергетичного балансу, таких як годування, гіперглікемія і ожиріння [96]. 

Грелін експресується геном GHRL для якого повідомлено декілька SNP. В 

літературі активно вивчається асоціація алельного поліморфізму SNP з 

ожирінням [23,24,25,26], швидким спорожненням шлунку [27,28], підвищеною 

ацидністю [29], як у людини, так і на модельних тваринах [27,28,29]. Мутації в 

цьому гені можуть зумовлювати низькі рівні греліну, які визначаються при 

ожирінні [30]. 

Недавні дослідження доводять, що перебіг запальних реакцій організму, 

метаболізм ліків, репаративні процеси ДНК, мутагенез, процеси регуляції 

клітинного циклу, альтернативний сплайсинг асоціюються з ризиком 

виникнення ГЕРХ та її ускладнень – аденокарциноми стравоходу та стравоходу 

Барретта [97]. Переважна більшість робіт вказує на необхідність додаткових 

досліджень на більших вибірках, щоб зробити висновки про роль тих чи інших 

генів чи механізмів [98].  

Гетеротримерні гуанін-нуклеотид-зв'язуючі білки (G білки) передають 

сигнали між рецепторами і ефекторними білками. Багато поверхнево-клітинних 

рецепторів нейротрансмітерів використовують G-білки для трансдукції 

внутрішньоклітинних сигнальних шляхів [99]. Субодиниці цих білків 

кодуються цілою родиною генів G. Бета-субодиниці (кодуються геном GNB3) є 

важливими регуляторами альфа-субодиниць, а також деяких сигнальних 

трансдукторних рецепторів і ефекторів. Потенційний інтерес представляє 

поліморфізм C825T в 10 екзоні гена GNB3 [100]. Однонуклеотидний 

поліморфізм гена GNB3 зумовлений заміною цитозину (алель 825С) на тимін 
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(алель 825Т). При наявності алелю 825Т відбувається альтернативний 

сплайсинг: експресується коротший варіант мРНК названий Gb3s [101]. При 

цьому в мРНК відсутні 123 нуклеотиди і, як наслідок, повинен синтезуватися 

білок з делецією 41 амінокислоти. За допомогою експериментів RT-PCR, 

експресія цього альтернативного сплайсингового варіанта мРНК була 

підтверджена в B-лімфобластах [100], нейтрофілах [102] і Т-лімфоцитах [103].  

Недавні дослідження вказують, що генетичний поліморфізм C825T гена 

GNB3 є чинником, який задіяний у ланцюгу механізмів, що зумовлюють 

рефлюкс [104]. Варіант Gb3s, який синтезується при наявності алелю 825T, як 

повідомляється, пов'язаний з депресією [105], гіпертонією [100], ожирінням 

[106], медикаментозно індукованим збільшенням ваги [107,108], хоча деякі 

протиріччя залишаються.  

Адренергічні і мускаринові рецептори ацетилхоліну, основні автономні 

нейротрансмітерні рецептори в симпатичній і парасимпатичній нервовій 

системі, відповідно, є рецепторами, зв'язаними з G-білками [105, 106]. 

Кардіальна симпатична активність відображає і модифікує загальну 

кінетику сигнальної трансдукції норадреналіну, включаючи реакцію на 

адренергічні рецептори та опосередковану сигналізацію G-білка. Тому 

функціональна зміна білкової системи адренорецепторів-G може впливати на 

активність автономної нервової системи [107]. 

G-білки опосередковують реакцію на кислоту, нейромедіатори та 

гуморальні фактори, що модулюють сенсорну функцію стравоходу. Пацієнти з 

ГЕРХ можуть мати нормальну експозицію кислоти на стравохід, але їх слизова 

оболонка стравоходу може бути більш чутлива до кислотного рефлюксу, що 

призводить до печії і ерозивного езофагіту шляхом вісцерально-нейронної 

дисфункції [108, 109]. 

У деяких дослідженнях повідомляється, що ГЕРХ пов'язаний з СТ 

генотипом C825T поліморфізму гена GNB3 в порівнянні з генотипом CC 

[104,110]. Також генотип 825СС пов’язують з функціональною диспепсією 

(ФД) [111] та синдромом подразненого товстого кишківника [112]. За 
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результатами інших досліджень між СT генотипом C825T поліморфізму гена 

GNB3 і симптомами ГЕРХ зв'язку не виявлено, а генотип 825ТТ асоціюється з 

диспепсією з епігастральним больовим синдромом [113]. 

Крім того в інших дослідженнях показано, що люди з ТТ і СТ генотипами 

локусу C825T гена GNB3 мають значно вищий симпатичний індекс нервової 

системи і більш низький індекс парасимпатичної нервової системи, ніж люди з 

CC генотипом [114]. 

У зв’язку з цим актуальним залишається вивчення функціонування 

автономної нервової системи у дітей з ГЕРХ та її зв’язок з різними генотипами 

локусу C825T гена GNB3. 

Частота Т аллеля GNB3 825C/T поліморфізму є вищою в азіатських 

популяціях (42-53 %), ніж в європейській популяції (27-42 %) [107,115]. 

Відомо, що GNB3 825ТТ генотип асоціюється з функціональною диспепсією в 

японців [110], що контрастує із західними дослідженнями. В європеоїдній 

популяції з функціональною диспепсією пов'язаний генотип GNB3 825CC [111]. 

У дослідженнях de Vries et al., 2009 року повідомляється, що ГЕРХ пов'язаний з 

СТ генотипом GNB3 C825T поліморфізму в порівнянні з генотипом CC [104]. 

Генетичні дослідження асоціації для функціональної диспепсії, виявили такі ж 

результати, як і для синдрому подразненого товстого кишківника (СПК), а 

саме: GNB3 825T аллель може бути пов'язана з СПК та закрепом в корейців 

[112]. За результатами цілого ряду публікацій, наявність алелю Т є чинником 

схильності до ожиріння, гіпертонічної хвороби [116,117]. Показано, що при 

наявності алелю Т локусу C825T гена GNB3 має місце альтернативний 

сплайсинг і зростання експресії м-РНК [118]. Проте, Ruiz-Velasco V. і Ikeda 

S.R., 2003 року у своїх дослідженнях показали, що білок Gb3s, який 

експресується із вкороченого варіанту є функціонально неактивним [119].  

За даними Tadayuki Oshima et al., 2010 року частота генотипу ТТ була 

значимо вище в осіб з епігастральним болевим синдромом. Генотип 825TT, 

який зумовлює підвищення трансдукції сигналу через Gb3s, може бути 
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залучений в зміну гастродуоденальної моторики і розвиток диспептичних 

симптомів [113].  

Ці результати наводять на думку про варіації етнічної приналежності в 

генетичному ефекті GNB3. 

Як згадувалось, у патогенезі ГЕРХ певну роль відіграє стан вегетативної 

регуляції, зміни якої впливають на стан фізико-хімічних і біохімічних 

властивостей слини та регуляцію НСС. Питання діагностики ГЕРХ, не 

дивлячись на широкий арсенал методів обстеження, залишається актуальним. 

Більшість авторів вважають, що анкетування є першочерговим та основним 

методом діагностики ГЕРХ, у той же час низька чутливість методу при 

неерозивних формах захворювання не дозволяє вважати цей метод золотим 

стандартом діагностики. Отже, відсутність комплексних досліджень з проблеми 

неінвазивної діагностики, моніторування терапії ГЕРХ, визначили необхідність 

виконання даного дослідження [31,32].  

Сучасні неточні та не завжди вчасно проведені діагностичні заходи щодо 

ГЕРХ є обгрунтуванням необхідності пошуку нових скринінгових, економічно 

вигідних, достовірних, високочутливих методів діагностики цієї хвороби. 

 Саме ці обставини та пошук нових підходів для патогенетично 

обгрунтованого лікування зумовили вибір теми нашого дослідження.  

З огляду на все вищесказане, вивчення особливостей вегетативної 

нервової системи, психоемоційного стану та генетичних чинників ризику у 

дітей з ГЕРХ та їх зв'язок з клінічними ознаками захворювання мають істотне 

значення.  

Таким чином, незважаючи на значні успіхи у діагностиці ГЕРХ, 

важливим залишається пошук нових засобів, які повинні базуватися на 

розумінні детальних основ патогенезу ГЕРХ, виявленні найбільш уразливих 

аспектів, що потребують протекції та захисту. 

Вважаємо, що подальшими стратегічними напрямками охорони здоров'я є 

удосконалення медико-генетичного консультування, а також розробка сучасних 

алгоритмів діагностики, лікування і профілактики ГЕРХ, особливо серед дітей. 
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РОЗДІЛ 2 

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

Робота виконана на кафедрі пропедевтики педіатрії та медичної генетики 

Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького 

впродовж 2015-2018 рр. на базі відділення старшого дитинства (зав. від. – 

Семен В. Д.), патоморфологічного відділення (лікар-патологоанатом Кітов В. 

Й.), ендоскопічного кабінету операційно-ендоскопічного відділення (лікарі-

ендоскопісти Мандибур М. Д. та Лучак М. В.) Львівської обласної дитячої 

клінічної лікарні «Охматдит» (головний лікар – Возниця М. В.), молекулярно-

генетичної лабораторії (керівник лабораторії – Макух Г. В.) ДУ «Інститут 

спадкової патології НАМН України» (директор – Гнатейко О. З.) 

Висловлюю щиру подяку усім колегам за надану допомогу та сприяння 

при виконанні дисертаційної роботи. 

У роботі дотримані морально-етичні принципи щодо людей, які 

виступають суб’єктами дослідження з урахуванням основних положень 

Гельсінської декларації Всесвітньої медичної асоціації з біомедичних 

досліджень, де людина виступає їх об’єктом (World Medical Association 

Declaration of Helsinki 1994, 2000, 2008), Конвенції Ради Європи про права 

людини та біомедицину (2007 р.) і рекомендації Комітету з біоетики при 

Президії АМН України (2002 р.) за позитивним висновком комісії з питань 

етики Львівського національного медичного університету імені Данила 

Галицького (протокол №10 від 15 грудня 2014 р.). Це передбачало дотримання 

концепції інформованої згоди, урахування переваги користі над ризиком 

шкоди, принцип конфіденційності та поваги до особистості дитини та інших 

етичних принципів стосовно дітей, які виступають об’єктом дослідження. 

 

2.1 Загальна характеристика груп дослідження 

Основу роботи склали результати комплексного клінічно-параклінічного 

обстеження 126 дітей, хворих на ГЕРХ, віком 3-17 років (основна група), котрі 
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були поділені на вікові групи згідно схеми вікової періодизації онтогенезу 

людини, згідно рекомендаціям МОЗ України [120]. Серед дітей основної групи 

виділено 55 дітей, котрим проводили оцінювання психоемоційного стану та 46 

дітей, котрим проводили ендоскопічну інтрагастральну рН-метрію. Групу 

контролю склали 80 практично здорових дітей відповідного віку (40 дітей – 

група порівняння за молекулярно-генетичним аналізом та 40 дітей – група 

порівняння за психоемоційним станом), що проживали, на момент дослідження, 

у м. Львів та Львівській області. 

Середній вік дітей групи дослідження становив 11,05±3,17 років. Серед 

дітей даної групи було 69 дівчаток (54,76±4,43 %) та 57 хлопчиків 

(45,24±4,43%).  

Критерії включення дитини в дослідження: 

1. Місце проживання (м. Львів та Львівська область). 

2. Вік 3-17 років. 

3. Стать (кількість хлопчиків та дівчаток). 

4. Ендоскопічно верифікований діагноз ГЕРХ. 

5. Наявність інформованої згоди на участь у дослідженнях. 

Критерії виключення дитини з дослідження: 

1. Вік до 3 років. 

2. Обстеження в інших профілактично-лікувальних закладах. 

3. Проживання за межами Львівської області. 

4. Відмова від подальшої участі в дослідженні на будь якому етапі. 

Дизайн дослідження. Для формування вибірки обрано метод 

рандомізації та описовий тип дослідження. Репрезентативність вибірки 

досягалася завдяки випадковому відбору дітей, що хворіли на ГЕРХ. 

Дослідження проводилось у кілька етапів. 

На першому етапі дослідження виконано ретроспективний аналіз 

поширеності ГЕРХ [К 21] серед дітей Львівської області за період 2013-2016 

роки, за даними узагальненого звіту ф. № 12 «Звіт про захворювання, 

зареєстровані у хворих, які проживають у районі обслуговування лікувально-
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профілактичного закладу, за рік». У вибірку включені 1673 дитини віком 0-14 

років, що проживали у зазначений період на території м. Львова та Львівської 

області і мали діагностовану ГЕРХ. 

На другому етапі дослідження проведено оцінку особливостей 

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

ендоскопічне обстеження шлунково-кишкового тракту; інтрагастральну 

ендоскопічну рН-метрію (n=46); морфологічне дослідження біоптатів слизової 

оболонки шлунку та стравоходу (n=25); анкетування дітей з метою вивчення 

ступеню тривожності (n=55); оцінку функціонування автономної нервової 

системи; ретельне генеалогічне дослідження з метою визначення обтяженості 

спадкового анамнезу щодо захворювань травної системи. 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). Ступінь 

езофагіту оцінювали згідно класифікації G.Tytgat у модифікації 

В.Ф.Привороцького [46]. Оцінка ступеню тривожності проводилась у 55 дітей з 

групи дослідження та у 40 дітей контрольної групи, оскільки даний вид 

опитувальника передбачає застосування у дітей віком 7-14 років [121,122]. 

На третьому етапі дослідження проведено аналіз молекулярно-

генетичних показників та вивчення їх асоціативних зв’язків з ГЕРХ. Дане 

обстеження проведено у 100 дітей дослідної та у 40 дітей контрольної групи. 

Четвертий етап дослідження передбачав створення прогностичної 

математичної моделі ризику формування ГЕРХ та рефлюкс-езофагіту, з 

урахуванням генетичних та інших чинників. 

 

2.2 Клінічна характеристика обстежених дітей 

Детальне клінічне обстеження проведено у 126 дітей, хворих на ГЕРХ. У 

дослідженні приймали участь діти віком 3-17 років, що перебували на лікуванні 

у відділенні старшого дитинства Львівської обласної дитячої клінічної лікарні 
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«Охматдит» і у 40 практично здорових дітей відповідного віку. Діти обох груп 

розподілені на підгрупи за віком та статтю (таблиця 2.1).  

 

Таблиця 2.1 - Розподіл дітей за віком та статтю 

 

  Вік  

Основна група  

   Всього 

Контрольна група  

   Всього  Хлопчики 

N (%) 

Дівчатка 

N (%) 

Хлопчики 

N (%) 

Дівчатка 

N (%) 

3-6 

років 

4 

(7,0±3,4) 

3 

(4,4±2,5) 

7 

(5,6±2) 

7 

(36,8±11) 

3 

(14,3±7,6) 

10 

(25±6,9) 

6-12 

років 

26 

(45,6±6,6) 

34 

(49,3±6) 

60 

(47,6±4,5) 

7 

(36,8±11) 

10 

(47,6±10,9) 

17 

(42,5±7,8) 

12-17 

років 

27 

(47,4±6,6) 

32 

(46,4±6) 

59 

(46,8±4,5) 

5 

(26,3±10,1) 

8 

(38,1±10,6) 

13 

(32,5±7,4) 

разом 57 

(45,2±4,4) 

69 

(54,8±4,4) 

126 

(100) 

19 

(47,5±7,9) 

21 

(52,5±7,9) 

40 

(100) 

Примітка. N – кількість обстежених. 

 

Діти дослідної групи розподілені на підгрупи за віком, статтю та 

тривалістю захворювання (таблиця 2.2).  

 

Таблиця 2.2 - Розподіл дітей досліджуваної групи за віком, статтю і 

тривалістю захворювання 

 

Вік 

Тривалість хвороби 

До 1 року, 

N(n),(%) 

1-2 роки, 

N(n),% 

>2 років, 

N(n),% 

3-6 років  

(n=7) 

3 (3),  

(85,7±13,2%) 

0 (1), 

(14,3±13,2%) 

0 (0), 

6-12 років 

(n=60) 

23 (17), 

(66,7±6,1%) 

6 (6), 

(20,0±5,2%) 

5 (3), 

(13,3±4,4%) 

12-17 років 

(n=59) 

11 (9), 

(33,9±6,2%) 

16 (12), 

(47,5±6,5%) 

5 (6), 

(18,6±5,1%) 

Всього 

(n=126) 

37 (29), 

(52,4±4,5%) 

22 (19), 

(32,5±4,2%) 

10 (9), 

(15,1±3,2%) 
Примітка. N–кількість обстежених дівчаток, n- кількість обстежених хлопчиків. 

 

Серед усіх дітей досліджуваної групи найменше було дітей віком 3-6 

років (5,56±2,04 %), дітей віком від 6 років було 94,44±2,04 % (практично 

однакова кількість у вікових групах 6-12 та 12-17 років – 47,62±4,45 % та 



48 
 

46,83±4,45 % відповідно). Розподіл за статтю у різних вікових групах серед 

даних дітей також був практично однаковим. Діти контрольної групи за 

віковим та статевим розподілом відповідали розподілу у основній групі. 

Виняток становили діти вікової категорії 3-6 років, котрих було дещо більше у 

контрольній групі (табл. 2.1). 

У більше, ніж половини пацієнтів тривалість захворювання склала менше 

одного року (52,38±4,45 %). Переважну більшість дітей з тривалістю 

захворювання менше одного року становили діти віком 3-6 років 

(85,71±13,23%).  

Серед дітей, котрі хворіли більше 2-х років, переважала вікова категорія 

6-12 та 12-17 років і зовсім не було дітей 3-6 років. 

Проведене генеалогічне дослідження встановило, що у 42 (33,33±4,20 %) 

дітей основної групи та лише у 8 (20,00±6,32 %) дітей групи контролю наявний 

обтяжений спадковий анамнез в родичів близького ступеня спорідненості. 

Обтяженість спадкового анамнезу щодо захворювань травної системи виявлено 

у 37 (29,37±4,06 %) дітей досліджуваної та у 5 (12,50±5,23 %) дітей групи 

контролю (р=0,02). У 5 (3,97±1,74 %) дітей основної та у 3 (7,50±4,16 %) дітей 

групи контролю сімейний анамнез обтяжений щодо захворювань інших органів 

та систем. 

 

2.3 Методи дослідження 

Для досягнення мети дослідження нами використовувалися наступні 

методи: клінічні, інструментальні, лабораторні методи (ДНК-діагностика), 

популяційний та сегрегаційний аналіз, статистична обробка отриманих 

результатів. 

Верифікація клінічного діагнозу та класифікація ГЕРХ проводилась 

згідно протоколів лікування дітей за спеціальністю «Дитяча гастроентерологія» 

(наказ МОЗ України №438 від 26.05.2010 року, «Уніфікований клінічний 

протокол медичної допомоги дітям із гастроезофагеальною рефлюксною 

хворобою» наказ МОЗ України №59 від 29.01.2013 року). 
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Під час проведення загальноклінічного обстеження особливу увагу 

приділяли скаргам дитини, враховуючи як типові скарги стравохідного 

характеру, так і позастравохідні скарги. Пальпаторно визначали наявність 

абдомінального синдрому з уточненням локалізації, характеру та ірадіації 

болю. Також оцінювали функціонування автономної нервової системи шляхом 

обрахунку вегетативного індексу Кердо (ВІ) та хвилинного об’єму крові (ХОК).  

Вегетативний індекс Кердо обраховували за формулою: ВІ=(1-d/Ps)×100, 

де d-діастолічний тиск, Ps-пульс. При ейтонії ВІ=0, або є в межах від +10 до 

+20. Якщо коефіцієнт >(+20), то переважають симпатичні впливи, якщо >(–32) 

– переважає парасимпатичний тонус. 

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

де АТред.= амплітудаАТ/АТсеред.×100;  

АТсеред.=АТсист.+АТдіаст./2;  

амплітудаАТ=АТсист.-АТдіаст.  

При симпатикотонії ХОК підвищується, при ваготонії – знижується по 

відношенню до вікової норми. Вікові норми ХОК складають: новонароджені 

діти – 300-350; 1-6 років – 400-1250; 6-7 років – 1250-1800; 8-9 років – 1800-

2370; 10-15 років – 2500-3150; старші 15 років – 3200-4800. 

При огляді оцінювали фізичний розвиток дитини (маса, зріст) з 

обрахунком індексу маси тіла та стандартизованого показника z-score, який 

відображає відхилення від середніх значень. 

Гармонійність фізичного розвитку визначалась згідно класифікації ВООЗ 

з розрахунком індексу маси тіла (індекс Кетле) в модифікації Quetelet за 

наступною формулою: маса тіла (кг) / зріст (м2). Отримані дані порівнювали з 

нормограмами з врахуванням статі та віку обстежуваних дітей, що є найбільш 

доцільним в педіатричній практиці. Маса тіла дитини в межах 85-95 перцентиль 

оцінювалась як надлишкова з ризиком розвитку ожиріння, 95 і вище 

перцентиль – ожиріння. 

Вивчення показників психоемоційного стану проводили шляхом 

визначення ступеню тривожності за допомогою опитувальника CMAS 
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(Children's Manifest Anxiety Scale) в адаптації А. М. Прихожан серед дітей 7-14 

років. Дана шкала розроблена у 1956 році А. Кастанеда, Д. Палермо, В. Мак-

Кендлесс на основі шкали тривожності (Manifest Anxiety Scale) Дж. Тейлор ( J. 

A. Taylor, 1953), призначеної для дорослих. Адаптована у 1991-1993 роках А. 

М. Прихожан для вивчення симптомів тривожності в дітей віком від 7 до 14 

років. Дитячий варіант шкали містить 42 питання, спрямованих на 

ідентифікацію проявів хронічних тривожних реакцій у дітей та 11 контрольних 

запитань для визначення рівня «соціальної бажаності» (тенденції опитуваного 

надавати соціально схвалювані відповіді). Специфіка дитячого варіанту даної 

шкали полягає також в тому, що про наявність симптому свідчать лише 

позитивні варіанти відповідей, а рівень «соціальної бажаності» виявляється за 

допомогою як позитивних, так і негативних відповідей. Критичне значення по 

субшкалі «соціальної бажаності» - 9. Цей та вищий результат свідчить про те, 

що відповіді досліджуваного можуть бути недостовірними та викривленими під 

впливом фактора суспільної бажаності. Підраховані бали по субшкалі 

тривожності кожного опитуваного співставляються з нормативними 

показниками групи дітей відповідного віку та статі та переводяться в 

десятибальні шкали. Згідно отриманої шкальної оцінки робиться висновок 

стосовно рівня тривожності досліджуваного: 1-2 - досліджуваному не 

властивий стан тривожності, що може мати або не мати захисний характер; 3-6 

– нормальний рівень тривожності, необхідний для адаптації та продуктивної 

діяльності; 7-8 – дещо підвищена тривожність, що часто буває пов’язана з 

обмеженим колом ситуацій, певною сферою життя; 9- явно підвищена 

тривожність, що зазвичай носить «розлитий», генералізований характер; 10 – 

дуже висока тривожність (група ризику).  

Усім дітям досліджуваної групи проводили загальноприйняте в клініці 

параклінічне обстеження – загальний аналіз крові, біохімічні показники крові, 

аналіз крові на вміст глюкози, загальний аналіз сечі, аналіз калу на наявність 

яєць гельмінтів. 
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Ендоскопічне обстеження проводили за допомогою відеогастроскопа 

«Fujinon» WG 88 FР, що дало можливість візуально оцінити стан слизової 

оболонки стравоходу, шлунку, 12-палої кишки, а також провести забір частини 

слизової оболонки для морфологічного дослідження (прицільна біопсія). Згідно 

отриманих ендоскопічних даних виділяли 4 ступені езофагіту (по G. Tytgat в 

модифікації В. Ф. Привороцького):  

1. Помірна осередкова еритема, запальний набряк слизової оболонки 

абдомінального відділу стравоходу. Підйом Z-лінії до 1 см, короткочасне 

спровоковане субтотальне (по одній із стінок) пролабування на висоту 1–2 см, 

зниження тонусу нижнього стравохідного отвору.  

2. Так само + тотальна гіперемія абдомінального відділу стравоходу з 

осередковим фібринозним нальотом, поверхневі дефекти слизової оболонки, не 

проникаючі у м'язовий шар, поодинокі, лінійної форми. Тотальне або 

субтотальне спровоковане пролабування на висоту понад 3 см із частковою 

фіксацією в стравоході.  

3. Так само + розповсюдження запалення на грудний відділ стравоходу. 

Численні ерозії з ознаками кровотечі та без них. Моторні порушення: так само 

+ спонтанне або провоковане пролабування понад ніжки діафрагми з частковою 

фіксацією.  

4. Виразка стравоходу. Синдром Барретта. Стеноз стравоходу. 

Для дослідження кислотоутворювальної та секреторної функції шлунка у 

46 дітей групи дослідження проводили інтрагастральну ендоскопічну рН-

метрію, за допомогою ацидогастрографа АГ ТУ У 33.1-13300318-002:2007, 

виробник ТзОВ «Старт» м. Вінниця. Заміри проводились по малій кривизні 

шлунка: pars pylorica – 5 замірів, corpus ventriculi – 10 замірів, pars cardiaca – 5 

замірів. В результаті аналізу комп’ютерною програмою, надається інформація 

про розподіл величин рН по функціональних інтервалах рН, а також відсоток 

індивідуального функціонального максимуму внутрішньошлункової ацидності 

від загальної кількості вимірювань рН, що є підставою для словесного 

формулювання діагностичного заключення. 



52 
 

Отримані цифри інтерпритували за допомогою функціональних 

інтервалів (ФІ): 

ФІ рН0 – анацидність – рН 7,00-8,50 

ФІ рН1 – гіпоацидність виражена – рН 3,60-6,99 

ФІ рН2 – гіпоацидність помірна – рН 2,30-3,59 

ФІ рН3 – нормоацидність – рН 1,60-2,29 

ФІ рН4 – гіперацидність помірна – рН 1,30-1,59 

ФІ рН5 – гіперацидність виражена – рН 0,86-1,29 

За даною методикою також характеризували розподіл (у відсотках) по 

протягу шлунка функціонального інтервалу рН, у який увійшов індивідуальний 

функціональний максимум внутрішньошлункової ацидності. На цій підставі 

виділяли внутрішньошлункову ацидність: 

- Мінімальну (до 25 % загальної кількості вимірювань рН) 

- Селективну (26-50 %) 

- Абсолютну (51-75 %) 

- Субтотальну (76-99 %) 

- Тотальну (100 %) 

Варто відмітити, що перед дослідженням хворим рекомендували 

утриматись від прийому антисекреторних препаратів, принаймні за 3-4 дні. 

З метою оцінки патоморфологічних змін слизової оболонки стравоходу та 

шлунку проведено дослідження біоптатів слизової оболонки шлунку та 

стравоходу. Гістологічні препарати забарвлювали гематоксиліном і еозином. 

Ультразвукове обстеження органів черевної порожнини проводилось 

апаратом GE «Logic 3» та дозволило оцінити супутню патологію органів 

травлення. 

 

2.3.1 Молекулярно-генетичні методи дослідження 

• Виділення ДНК із ядерних клітин крові методом висолювання 

[123]. 
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• Ампліфікація геномних послідовностей за допомогою полімеразної 

ланцюгової реакції [124].  

• Ідентифікація мутацій методом рестрикційного аналізу [125,126]. 

• Електрофоретичне фракціонування фрагментів ДНК [127]. 

 

2.3.2 Статистичні методи аналізу даних 

Отримані результати обробляли за допомогою методів варіаційної 

статистики прийнятими для досліджень та рекомендованими для обробки 

результатів молекулярно - генетичних досліджень [128]. 

Перевірку статистичних гіпотез проводили на рівні значущості р ≤ 0,05. 

Частоти мутацій генів та теоретично очікуваний розподіл генотипів 

розраховували з використанням контингентних таблиць 2×2 обчисленням 

критеріїв Пірсона 2 [129], значення якого знаходили по формулі 2.1: 

 

2 = Σ(О-Е)2/Е,      (2.1) 

де О – фактична частота,  

Е – очікувана частота.  

 

Відношення частоти досліджуваного результату в експериментальній 

групі до частоти результату в контрольній групі оцінювали за допомогою 

величини відношення шансів ВШ (OR - Оdds Ratio) при довірчому інтервалі 

(ДІ), значення якої знаходили по формулі 2.2: 

 

     (2.2) 

де p1 і p2 – імовірність подій у кожній з вибірок, 

qх =(1- pх ) [130]. 

 

Співвідношенням шансів в даному випадку є ймовірність виникнення 

ознаки (стану) в експериментальній групі по відношенню до контрольної.  
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Для розрахунку коефіцієнта OR з 95% довірчим інтервалом (CI - 

confidence interval) і P-значення використовувався статистичний пакет GraphPad 

Prism, версія 2 (GraphPad Software Inc., San Diego, USA). 

Відхилення розподілу генотипів, досліджуваних поліморфних варіантів 

ДНК від канонічного розподілу Харді-Вайнберга проводилася за допомогою 

комп'ютерної програми для аналізу генетичних даних "GenePop" ("Genetics of 

Population"). Рівняння Харді-Вайнберга: для частот алелів p + q = 1, для частот 

генотипів p2 + 2pq + q2 = 1, де p-частота домінантного алеля, q-частота 

рецесивного аллеля, p2-частота гомозиготного домінантного генотипу, 2pq-

частота гетерозиготного генотипу, q2-частота гомозиготного рецесивного 

генотипу [131]. 

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. 

(це програми, які не потребують ліцензії) 

Для обрахунку ймовірності виникнення ГЕРХ спочатку визначали 

коефіцієнт регресії R за формулою 2.3: 

 

R = K + β1*X1+β2*X2+……. βnXn    (2.3) 

де К – константа рівняння логістичної регресії,  

βі – коефіцієнт бета кожного фактору,  

Хі – значення конкретного показника.  
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Після цього визначали значення ймовірності виникнення ГЕРХ - m за 

формулою 1.2: 

m =           (2.4) 

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.  

Підрахунок долі генетичних та середовищних факторів у виникненні 

ГЕРХ в дітей дослідної та контрольної груп та коефіцієнту успадкування 

схильності до цих захворювань проводився за моделями, запропонованими С. 

Edwards [132] та D. Falkoner [133], використовуючи інформацію про 

популяційну частоту цього захворювання: якщо частота патології в популяції – 

P, то частота хворих серед родичів (ризик появи захворювання) за моделлю С. 

Edwards та D. Falkoner – p . 
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РОЗДІЛ 3 

 ЕПІДЕМІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПОШИРЕНОСТІ ГЕРХ (К21) 

СЕРЕД ДІТЕЙ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

 

3.1 Поширеність та первинна захворюваність гастроезофагеальною 

рефлюксною хворобою у дітей у Львівській області за 2013-2016 роки 

Проведено ретроспективний аналіз показників поширеності та первинної 

захворюваності на гастроезофагеальну рефлюксну хворобу (ГЕРХ) серед дітей 

Львівської області у 2013-2016 роках за даними узагальненого звіту ф. № 12 

«Звіт про захворювання, зареєстровані у хворих, які проживають у районі 

обслуговування лікувально-профілактичного закладу, за рік». 

За аналізований період спостерігається загальна тенденція до зростання 

загальної захворюваності (поширеності) на гастроезофагеальну рефлюксну 

хворобу у 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 %) (табл. 3.1, рис. 3.1). 

 

Таблиця 3.1 - Рівні поширеності та первинної захворюваності 

гастроезофагеальною рефлюксною хворобою у дітей Львівської області 

протягом 2013-2016 років 

Території П-ки 

2013 2014 2015 2016 

абс. 

дані 

на 

1000 

дит. 

нас. 

абс. 

дані 

на 

1000 

дит. 

нас. 

абс. 

дані 

на 

1000 

дит. 

нас. 

абс. 

дані 

на 

1000 

дит. 

нас. 

Сільська 

місцевість 

Пошир. 195 0,80 292 1,20 284 1,15 251 1,01 

Захвор. 159 0,65 196 0,80 121 0,49 98 0,39 

Міські 

поселення 

Пошир. 65 0,43 171 1,11 196 1,25 219 1,38 

Захвор. 25 0,16 82 0,53 74 0,47 51 0,32 

Львівська 

область 

Пошир. 260 0,66 463 1,16 480 1,19 470 1,15 

Захвор. 184 0,46 278 0,70 195 0,48 149 0,36 
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Причому більш виражене зростання даного показника мало місце у 

міських поселеннях, ніж у сільській місцевості: Тпр місто=+220,93 % проти Тпр 

село=+26,25 % відповідно. Найвищий рівень загальної захворюваності як в 

цілому у Львівській області, так і у міських поселеннях регіону спостерігався у 

2015 році – 1,19 вип./1тис.дит.нас. (480 випадків) та 1,25 вип./1тис.дит.нас. (196 

випадків) відповідно. У сільській місцевості найвищий рівень ГЕРХ був у 2014 

році – 1,20 вип./1тис.дит.нас. (292 випадки). 

 

 

Рисунок 3.1 – Рівні поширеності та первинної захворюваності 

гастроезофагеальною рефлюксною хворобою у дітей  Львівської області 

протягом 2013-2016 років (на 1000 дитячого населення) 

 

За показником первинного рівня захворюваності ГЕРХ після зростання до 

2014 року відмічався подальший спад – відповідно загальна тенденція до 

зниження і  в цілому по області, і в сільській місцевості в тому числі: Тпр обл.= -

21,74 % та Тпр село = -40,00 %. Тоді як у міських поселеннях регіону мала місце 

загальна тенденція до зростання вперше зареєстрованих випадків ГЕРХ за 4 

роки спостереження: Тпр місто=+100,00 %. Найвищий рівень первинної 

захворюваності в усій області був у 2014 році. При порівнянні показників 
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захворюваності на міських та сільських територіях встановлено, що первинна 

захворюваність ГЕРХ протягом всього аналізованого періоду була вищою у 

сільській місцевості, тоді як загальна захворюваність ГЕРХ у останні два роки 

(2015 і 2016 роки) була вищою у міських поселеннях. 

 Оцінюючи рівень поширеності ГЕРХ у розрізі районів Львівщини 

(табл.3.2) встановлено, що найвищий рівень серед всіх районів зареєстровано у 

Старосамбірському районі – 7,40 вип./1тис.дит.нас. (2014 р.), серед міст – у м. 

Червоноград – 5,15 вип./1тис.дит.нас. (2016 р.). Причому ці території і в інші 

роки також мали значні рівні захворюваності. Високі показники (вище 

середньообласних показників - 1,15-1,19 вип./1тис.дит.нас.) загальної 

захворюваності на протязі кількох років ще були у Буському (2,04-2,34 

вип./1тис.дит.нас.), Жовківському (1,69-2,06 вип./1тис.дит.нас.) та 

Сокальському (1,84-2,60 вип./1тис.дит.нас.) районах і м. Львів (1,17-1,28 

вип./1тис.дит.нас.) та м. Моршин (1,40-2,84 вип./1тис.дит.нас.). Аналізуючи 

окремо кожний рік спостереження, можна виділити наступні території із 

найвищими показниками загальної захворюваності: у 2013 році – 

Старосамбірський, Сколівський, Самбірський, Буський та Сокальський райони, 

м. Червоноград та м. Моршин; у 2014 році – Старосамбірський, Сколівський, 

Жидачівський, Жовківський, Буський та Сокальський райони, м. Червоноград 

та м. Моршин; у 2015 році – Старосамбірський, Сколівський, Буський, 

Сокальський, Бродівський та Жовківський райони, м. Червоноград та м. 

Моршин; у 2016 році - Сколівський, Кам’янко-Бузький, Сокальський, Буський, 

Жовківський райони, м. Червоноград, м. Моршин та м. Львів. Таким чином, 

враховуючи загальну тенденцію до зростання та високі показники 

захворюваності можна виділити такі «території ризику» за показником 

поширеності ГЕРХ: Старосамбірський, Сколівський, Сокальський, Буський 

райони та м. Червоноград і м. Моршин. 

Найменші показники поширеності даної патології відмічались у 

Городоцькому, Миколаївському, Перемишлянському та Стрийському районах. 
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У Мостиському районі та м. Трускавець і м. Стрий не було зареєстровано 

жодного випадку ГЕРХ протягом всіх років спостереження.  

 

Таблиця 3.2 - Рівень поширеності гастроезофагеальної рефлюксної 

хвороби серед дітей  у розрізі районів Львівської області протягом 2013-2016 

років 

Території 
Абсолютні дані 

Випадків на  

1000 дит. нас. 

2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 

райони 

Бродівський 6 2 21 6 0,59 0,20 2,07 0,59 

Буський 9 16 20 19 1,15 2,04 2,50 2,34 

Городоцький 2 2 0 0 0,18 0,18 0 0 

Дрогобицький 1 4 5 6 0,08 0,32 0,40 0,47 

Жидачівський 1 27 1 5 0,10 2,59 0,10 0,48 

Жовківський 14 40 34 34 0,73 2,06 1,71 1,69 

Золочівський 3 3 4 6 0,27 0,27 0,36 0,54 

Кам.-Бузький 1 7 5 28 0,10 0,72 0,51 2,80 

Миколаївський 0 1 3 3 0 0,09 0,28 0,27 

Перемишлянський 1 1 1 0 0,16 0,16 0,16 0 

Пустомитівський 18 23 16 18 0,98 1,22 0,83 0,91 

Радехівський 0 4 4 7 0 0,49 0,49 0,85 

Самбірський 21 7 8 11 1,22 0,41 0,46 0,63 

Сколівський 32 32 28 28 3,48 3,45 2,97 2,97 

Сокальський 17 28 31 40 1,11 1,84 2,02 2,60 

Ст. Самбірський 69 91 81 12 5,62 7,40 6,53 0,97 

Стрийський 0 1 2 5 0 0,10 0,20 0,48 

Турківський 0 0 4 4 0 0 0,38 0,39 

Яворівський 0 3 16 19 0 0,13 0,67 0,79 

Разом райони  195 292 284 251 0,80 1,20 1,15 1,01 

міста 

Львів 38 124 122 141 0,36 1,17 1,12 1,28 

Борислав 0 3 2 2 0 0,49 0,33 0,33 

Дрогобич 0 1 5 5 0 0,08 0,37 0,37 

Моршин 1 2 2 2 1,40 2,84 2,79 2,84 

Новий Розділ 1 0 2 5 0,22 0 0,46 1,16 

Червоноград 25 41 63 64 2,08 3,38 5,11 5,15 

Разом міста  65 171 196 219 0,43 1,11 1,25 1,38 

Разом  

Львівська обл. 
260 463 480 470 0,66 1,16 1,19 1,15 
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За даними картодіаграми (рис.3.2) найвищі рівні загальної 

захворюваності ГЕРХ в останній аналізований рік реєструються на півночі та 

півдні області, найнижчі або відсутні взагалі – в центральних, західних та 

східних районах Львівщини. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.2 – Картодіаграма розподілу показників поширеності 

гастроезофагеальної рефлюксної хвороби серед дітей у розрізі районів 

Львівської області у 2016 році (випадків на 1000 дитячого населення) 

  до 0,60 

  0,60-1,19 

  1,20 і більше 
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Таблиця 3.3 - Рівень первинної захворюваності на гастроезофагеальну 

рефлюксну хворобу серед дітей  у розрізі районів Львівської області протягом 

2013-2016 років 

Території 
Абсолютні дані 

Випадків на  

1000 дит. нас. 

2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 

райони 

Бродівський 6 1 19 2 0,59 0,10 1,87 0,20 

Буський 5 8 6 2 0,64 1,02 0,75 0,25 

Городоцький 2 0 0 0 0,18 0 0 0 

Дрогобицький 1 3 1 1 0,08 0,24 0,08 0,08 

Жидачівський 1 5 1 4 0,10 0,48 0,10 0,39 

Жовківський 12 17 1 5 0,63 0,88 0,05 0,25 

Золочівський 3 2 1 2 0,27 0,18 0,09 0,18 

Кам.-Бузький 1 4 0 14 0,10 0,41 0 1,40 

Миколаївський 0 1 2 0 0 0,09 0,18 0 

Перемишлянський 1 0 1 0 0,16 0 0,16 0 

Пустомитівський 18 18 2 12 0,98 0,96 0,10 0,60 

Радехівський 0 2 4 2 0 0,24 0,49 0,24 

Самбірський 12 6 4 6 0,70 0,35 0,23 0,34 

Сколівський 22 23 19 19 2,39 2,48 2,01 2,01 

Сокальський 6 12 6 12 0,39 0,79 0,39 0,78 

Ст. Самбірський 69 91 42 6 5,62 7,40 3,38 0,48 

Стрийський 0 0 1 3 0 0 0,10 0,29 

Турківський 0 0 2 4 0 0 0,19 0,39 

Яворівський 0 3 9 4 0 0,13 0,38 0,17 

Разом райони  159 196 121 98 0,65 0,80 0,49 0,39 

міста 

Львів 10 60 44 33 0,10 0,56 0,41 0,30 

Борислав 0 1 1 1 0 0,16 0,16 0,16 

Дрогобич 0 1 4 1 0 0,08 0,30 0,07 

Моршин 1 1 0 0 1,40 1,42 0 0 

Новий Розділ 1 0 2 3 0,22 0 0,46 0,69 

Червоноград 13 19 23 13 1,08 1,57 1,87 1,05 

Разом міста  25 82 74 51 0,16 0,53 0,47 0,32 

Разом  

Львівська обл. 
184 278 195 149 0,46 0,70 0,48 0,36 

 

Високі рівні первинної захворюваності на гастроезофагеальну рефлюксну 

хворобу у дітей протягом кількох років реєструвались у Старосамбірському 
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(5,62-7,40 вип./1тис.дит.нас.), Сколівському (2,01-2,48 вип./1тис.дит.нас.), 

Пустомитівському (0,60-0,96 вип./1тис.дит.нас.), Жовківському (0,63-0,88 

вип./1тис.дит.нас.) районах та м. Червоноград (1,05-1,87 вип./1тис.дит.нас.) 

(табл. 3.3).  

Практично у всіх територіальних одиницях області спостерігається 

тенденція до зниження реєстрації випадків первинного ГЕРХ, окрім Кам’янка-

Бузького (Тпр=+1000 %), Стрийського (Тпр=+190 %), Турківського (Тпр=+105,26 

%) районів та м. Новий Розділ (Тпр=+213,64 %), в яких є тенденція до зростання. 

У 2013 році територіями, де зареєстровано перевищення 

середньообласного показника ГЕРХ, були Старосамбірський, Сколівський, 

Пустомитівський та Самбірський райони і м. Моршин та м. Червоноград; у 

2014 році - Старосамбірський, Сколівський, Буський, Пустомитівський та 

Жовківський райони і м. Червоноград та м. Моршин; у 2015 році - 

Старосамбірський, Сколівський, Бродівський та Буський райони і м. 

Червоноград; у 2016 році – Сколівський, Кам’янка-Бузький, Сокальський, 

Пустомитівський та Старосамбірський райони і м. Червоноград та м. Новий 

Розділ. А отже, з врахуванням високих показників первинної захворюваності 

протягом кількох років та тенденції до зростання, можна виділити такі 

«території ризику» за даним показником ГЕРХ: Старосамбірський, 

Сколівський, Сокальський райони та м. Червоноград. 

Найменші показники поширеності даної патології реєструвались у 

Городоцькому, Миколаївському, Перемишлянському, Радехівському, 

Стрийському та Яворівському районах. У Мостиському районі та м. 

Трускавець і м. Стрий не було зафіксовано жодного випадку первинної 

реєстрації ГЕРХ протягом всіх 4-х років спостереження.  

За даними картодіаграми (рис.3.3) найвищі рівні загальної 

захворюваності ГЕРХ в останній аналізований рік реєструються на півночі, 

півдні області та в двох центральних районах (Пустомитівський та 

Миколаївських райони), найнижчі або відсутні взагалі – в західних та східних 

районах Львівщини. 
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Рисунок 3.3 – Картодіаграма розподілу показників первинної захворюваності на 

гастроезофагеальну рефлюксну хворобу серед дітей у розрізі районів Львівської 

області у 2016 році (випадків на 1000 дитячого населення) 

 

 

 

  до 0,25 

  0,25-0,49 

  0,50 і більше 
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3.2 Гендерні особливості розподілу ГЕРХ у дітей Львівської області 

протягом 2013-2016 років 

Порівнюючи показники загальної захворюваності на ГЕРХ за статтю, 

встановлено вищий рівень даної патології серед дівчат, у порівнянні з 

хлопчиками (табл. 3.4). 

 

Таблиця 3.4 - Розподіл за статтю загальної захворюваності на ГЕРХ у 

дітей Львівської області протягом 2013-2016 років (випадків на 1000 дітей 

відповідної групи) 

Території Роки 

Хлопчики Дівчата 
Співвідношення 

дівчат / хлопчиків 
абс. 

дані 

на 1000 

дітей 

абс. 

дані 

на 1000 

дітей 

Сільська 

місцевість 

2013 92 1,07 103 1,25 1,17 

2014 129 1,48 163 1,96 1,32 

2015 126 1,43 158 1,89 1,32 

2016 109 1,22 142 1,68 1,37 

Тпр 2016/2013  +14,02  +34,40  

Міські 

поселення 

2013 32 0,27 33 0,29 1,09 

2014 92 0,77 79 0,69 0,91 

2015 93 0,76 103 0,90 1,17 

2016 110 0,89 109 0,94 1,05 

Тпр 2016/2013  +229,63  +224,14  

Львівська 

область 

2013 124 0,61 136 0,70 1,15 

2014 221 1,07 242 1,23 1,15 

2015 219 1,05 261 1,31 1,26 

2016 219 1,03 251 1,25 1,21 

Тпр 2016/2013  +68,85  +78,57  

 

Так, за показником співвідношення, рівень загальної захворюваності у 

дівчат був в 1,05-1,37 рази вищим, ніж у хлопців і у міських поселеннях, і у 

сільській місцевості в усі роки спостереження, окрім 2014 року, коли дана 

патологія у хлопчиків, що проживають у містах, була вищою в 1,12 рази, ніж у 

дівчат. 

Показник динаміки цього показника в обох порівнюваних групах є 

додатнім, що свідчить про тенденцію до зростання за 4 аналізованих роки. 
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Темп приросту загальної захворюваності на ГЕРХ 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. 

Рівень первинної захворюваності на ГЕРХ також є вищим у дівчат, ніж у 

хлопчиків протягом всіх років спостереження (табл. 3.5). Коефіцієнт 

співвідношення дівчат/хлопчиків був у межах від 1,12 (міські поселення 2015 

р.) до 1,58 (міські поселення 2013 р.).  

 

Таблиця 3.5 - Розподіл за статтю первинної захворюваності на ГЕРХ у 

дітей Львівської області протягом 2013-2016 років (випадків на 1000 дітей 

відповідної групи) 

Території Роки 

Хлопчики Дівчата 

Співвідношення 

дівчат / хлопчиків 
абс. 

дані 

на 1000 

дітей 

абс. 

дані 

на 

1000 

дітей 

Сільська 

місцевість 

2013 76 0,88 83 1,00 1,14 

2014 86 0,98 110 1,32 1,34 

2015 55 0,63 66 0,79 1,26 

2016 40 0,45 58 0,69 1,53 

Тпр 2016/2013  -48,86  -31,00  

Міські 

поселення 

2013 10 0,08 15 0,13 1,58 

2014 39 0,32 43 0,38 1,16 

2015 36 0,30 38 0,33 1,12 

2016 24 0,19 27 0,23 1,19 

Тпр 2016/2013  +137,5  +76,92  

Львівська 

область 

2013 86 0,42 98 0,50 1,20 

2014 125 0,60 153 0,78 1,29 

2015 91 0,43 104 0,52 1,20 

2016 64 0,30 85 0,42 1,40 

Тпр 2016/2013  -28,57  -16,00  

 

Причому, якщо в сільській місцевості цей показник зростає – від 1,14 у 

2013 р. до 1,53 у 2016 р., що свідчить про більш інтенсивні зміни рівня 

первинної захворюваності у дівчат, ніж у хлопців на даній території, то у 

міських поселеннях навпаки – є зниження цього показника: від 1,58 у 2013 р. до 
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1,19 у 2016 р., що свідчить про нівелювання гендерної ознаки за рівнем  

первинної захворюваності на ГЕРХ у містах в останні роки. 

Загальна тенденція за 4 роки рівня первинної захворюваності на ГЕРХ у 

Львівській області є негативна і більш виражена (у 1,8 рази) у хлопчиків, ніж у 

дівчат. Це пов’язано із тенденцією до зниження цього показника у сільській 

місцевості: Тпрхл.=-48,86 %, Тпрдівч.=-31,00 %. Проте, у міських поселеннях в 

обох групах відбувається значне зростання захворюваності на ГЕРХ: 

Тпрхл.=+137,5 %, Тпрдівч.=+76,92 %. 

Аналіз внутрішньообласного розподілу поширеності ГЕРХ показав високі  

рівні захворюваності (перевищення середніх даних по відповідній території) 

протягом періоду спостереження одночасно у двох групах хлопчиків і дівчат у 

Старосамбірському, Сколівському, Сокальському, Буському та Жовківському 

районах, м. Львові та м. Червонограді (табл. 3.6). 

Окрім того, високі рівні загальної захворюваності ГЕРХ відмічались 

серед хлопчиків у м. Новий Розділ, а серед дівчат – у м. Моршин, причому у 

протилежної статі у цих містах захворюваність була відсутня (хлопчики м. 

Моршин) або реєструвались поодинокі випадки (дівчата м. Новий Розділ).  

Найнижчі рівні за даним показником у обох статей були зареєстровані у 

Городоцькому, Миколаївському, Перемишлянському, Турківському районах, м. 

Борислав і м. Дрогобич. Не було діагностовано жодного випадку загальної 

захворюваності на ГЕРХ серед обох груп за статтю у Мостиському районі, м. 

Стрий та м. Трускавець, окрім того ще серед хлопчиків – у Стрийському районі 

та м. Моршин. Тоді як серед дівчат випадки поширеності ГЕРХ реєструвались у 

решті серед всіх наведених районів. 

Високі показники динаміки (темп приросту більше + 100 %) одночасно у 

обох групах за статтю мали місце і серед районів з тривалим високим рівнем 

захворюваності (Жовківський, Сокальський, м. Львів, м. Червоноград), і серед 

районів із низьким рівнем (Дрогобицький район), або високим тільки у 

останній рік (Кам’янка-Бузький район). 
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Таблиця 3.6 - Розподіл за статтю поширеності на ГЕРХ серед дітей у 

розрізі районів Львівської області протягом 2013-2016 років (випадків на 1000 

дітей відповідної групи) 

Територія 
Хлопчики Дівчата 

2013 2014 2015 2016 Тпр 2013 2014 2015 2016 Тпр 

Бродівський 0,39 0,19 1,34 0,19 -51,28 0,81 0,2 2,81 0,99 22,22 

Буський 1,49 2,44 3,4 3,36 125,50 0,79 1,53 1,53 1,26 59,49 

Городоцький 0,17 0,17 0 0 -100,0 0,18 0,17 0 0 -100,00 

Дрогобицький 0,16 0,47 0,47 0,46 187,50 0 0,16 0,32 0,47 193,75 

Жидачівський 0,19 1,85 0 0,54 184,21 0 3,39 0,2 0,39 -88,50 

Жовківський 0,61 1,78 1,47 1,65 170,49 0,84 2,25 1,93 1,71 103,57 

Золочівській 0,18 0,17 0,35 0,51 183,33 0,37 0,37 0,36 0,54 45,95 

Кам.-Бузький 0,2 0 0 2,08 940,00 0 1,48 1,05 3,55 139,86 

Миколаївський 0 0 0,18 0,18  0 0,19 0,37 0,37 94,74 

Перемишлянсь

кий 
0,31 0,31 0 0 -100,0 0 0 0,32 0  

Пустомитівськ

ий 
0,83 0,91 0,6 0,69 -16,87 1,09 1,49 1,06 1,15 5,50 

Радехівський 0 0,72 0,47 0,23 -68,06 0 0,25 0,5 1,47 488,00 

Самбірський 1,85 0,33 0,99 0,97 -47,57 1,73 0,87 0,35 0,85 -50,87 

Сколівський 2,32 2,28 2,27 2,24 -3,45 4,64 4,55 3,66 3,62 -21,98 

Сокальський 1,16 1,92 1,9 2,25 93,97 1,07 1,73 2,12 2,88 169,16 

Старосамбірськ

ий 
5,26 6,96 5,5 0,78 -85,17 5,98 7,72 7,52 1,13 -81,10 

Стрийський 0 0 0 0  0 0,2 0,41 1 400,00 

Турківський 0 0 0,56 0,18  0 0 0,2 0,58  

Яворівський 0 0 0,49 0,56  0 0,26 0,86 1,02 292,31 

Львів 0,44 1,37 1,19 1,39 215,91 0,3 0,99 1,12 1,24 313,33 

Борислав 0 0,65 0,32 0 -100,0 0 0,33 0,32 0,64 93,94 

Дрогобич 0 0 0,15 0,44  0 0,15 0,59 0,29 93,33 

Моршин 0 0 0 0  2,75 5,62 5,56 5,51 100,36 

Новий Розділ 0,43 0 0,86 1,28 197,67 0 0 0 0,93  

Червоноград 1,3 2,56 3,79 4,21 223,85 2,85 4,12 6,36 5,98 109,82 

 

Окрім того, значні тенденції до зростання показника поширеності ГЕРХ 

були у хлопчиків Жидачівського, Золочівського районів та м. Новий Розділ. 

Лише серед дівчат ці показники були високими у Радехівському, Стрийському, 

Яворівському районах та м. Моршин. Такі значні тенденції були характерні для 

районів із низькими показниками загальної захворюваності ГЕРХ та міст із 

високими показниками.  

Значний від’ємний приріст даного показника серед хлопчиків і дівчат 

реєструвався у Городоцькому районі, тільки серед хлопчиків – у 
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Перемишлянському районі та м. Борислав. Зниження загальної захворюваності 

на ГЕРХ у хлопчиків при зростанні її у дівчат було у Бродівському, 

Пустомитівському, Радехівському районах та м. Борислав. Навпаки, зниження 

її у дівчат при зростанні у хлопчиків відбувалось лише у Жидачівському 

районі. 

За показниками первинної захворюваності на ГЕРХ високі її рівні 

протягом періоду спостереження одночасно у обох групах за статтю 

спостерігались у Сколівському та Старосамбірському районах, м. Львів та м. 

Червоноград (табл. 3.7). Лише у хлопчиків цей показник був високим (більше 

середнього за відповідними територіями) у Буському, Самбірському районах та 

м. Новий Розділ, лише у дівчат – у Пустомитівському районі та м. Моршин. 

Мінімальні рівні первинної захворюваності на ГЕРХ у обох групах за 

статтю були у Городоцькому, Дрогобицькому, Жовківському, Золочівському, 

Миколаївському, Перемишлянському, Турківському та Яворівському районах, 

м. Борислав та м. Дрогобич. У Стрийському районі та м. Моршин не було 

зареєстровано жодного випадку за цим показником серед хлопчиків, тоді як 

серед дівчат первинна захворюваність реєструвалась у всіх наведених 

територіях Львівської області. 

Значна позитивна динаміка первинної захворюваності на ГЕРХ при темпі 

приросту більше +100 % спостерігалась у хлопчиків Жидачівського та 

Кам’янка-Бузького районів, у дівчат Сокальського району та у обох групах 

дітей м. Львова. Від’ємна динаміка цього показника (-100 %) мала місце у 

хлопчиків Бродівського, Дрогобицького, Перемишлянського, Радехівського 

районів, у дівчат Буського району та м. Моршин, у обох цих групах у 

Городоцькому районі. 

Різнонаправлені показники були на трьох територіях: у Радехівському 

районі – при зростанні захворюваності у дівчат - захворюваність у хлопчиків 

знижувалась; у Жидачівському районі та м. Червоноград – навпаки, при 

зростанні показників у хлопчиків - у дівчат відбувалось зниження. На решті 
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територій показники первинної захворюваності на ГЕРХ або суттєво не 

змінювались, або мали незначну тенденцію до зниження рівня. 

 

Таблиця 3.7 - Розподіл за статтю первинної захворюваності на ГЕРХ 

серед дітей у розрізі районів Львівської області протягом 2013-2016 років 

(випадків на 1000 дітей відповідної групи) 

Територія 
Хлопчики Дівчата 

2013 2014 2015 2016 Тпр 2013 2014 2015 2016 Тпр 

Бродівський 0,39 0,19 1,34 0 -100,00 0,81 0 2,41 0,4 -50,62 

Буський 0,74 1,47 0,73 0,48 -35,14 0,52 0,51 0,76 0 -100,00 

Городоцький 0,17 0 0 0 -100,00 0,18 0 0 0 -100,00 

Дрогобицький 0,16 0,31 0 0 -100,00 0 0,16 0,16 0,16 0,00 

Жидачівський 0,19 0,18 0 0,54 184,21 0 0,8 0,2 0,2 -75,00 

Жовківський 0,4 0,69 0 0,19 -52,50 0,84 1,02 0,1 0,3 -64,29 

Золочівській 0,18 0,17 0,17 0,17 -5,56 0,37 0,18 0 0,18 -51,35 

Кам.-Бузький 0,2 0 0 1,33 565,00 0 0,85 0 1,46  

Миколаївський 0 0 0,18 0  0 0,19 0,18 0  

Перемишлянсь

кий 
0,31 0 0 0 -100,00 0 0 0,32 0  

Пустомитівськ

ий 
0,83 0,61 0,1 0,4 -51,81 1,09 1,27 0,11 0,84 -22,94 

Радехівський 0 0,24 0,47 0 -100,00  0,25 0,5 0,49 96,00 

Самбірський 1,01 0,33 0,66 0,49 -51,49 1,04 0,69 0 0,51 -50,96 

Сколівський 2,1 1,66 1,65 1,63 -22,38 2,65 3,25 2,37 2,34 -11,70 

Сокальський 0,52 0,89 0,38 0,63 21,15 0,27 0,67 0,4 0,92 240,74 

Старосамбірськ

ий 
5,26 6,96 3,14 0,31 -94,11 5,98 7,72 3,59 0,65 -89,13 

Стрийський 0 0 0 0  0 0 0,2 0,6  

Турківський 0 0 0,19 0,18  0 0 0,2 0,58  

Яворівський 0 0 0,32 0,16  0 0,26 0,43 0,17 -34,62 

Львів 0,09 0,59 0,44 0,31 244,44 0,1 0,56 0,39 0,31 210,00 

Борислав 0 0 0,32 0  0 0,33 0 0,32  

Дрогобич 0 0 0,15 0  0 0,15 0,44 0,15 0,00 

Моршин 0 0 0 0  2,75 2,81 0 0 -100,00 

Новий Розділ 0,43 0 0,86 0,43 0,00 0 0 0 0,93  

Червоноград 0,65 1,12 1,26 0,94 44,62 1,51 1,98 2,45 1,13 -25,17 

 

За показником останнього року спостереження (рис. 3.4) встановлено, що 

практично у всіх районах поширеність та первинна захворюваність на ГЕРХ у 

дівчат є вищою, ніж у хлопців. Окрім районів Буського, Самбірського, 

Жидачівського та міст Львів, Дрогобич та Новий Розділ, де показник 

поширеності був вищим у хлопчиків, ніж у дівчат. За показником первинної 
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захворюваності лише у двох районах була така ж ситуація: Буський і 

Жидачівський.  

 

 

Рисунок 3.4 - Розподіл за статтю поширеності та первинної захворюваності на 

ГЕРХ серед дітей у розрізі районів Львівської області у 2016 році (випадків на 

1000 дітей відповідної статі та території) 

 

Найвищі рівні поширеності ГЕРХ у обох статевих групах були у м. 

Червонограді. Серед дівчат дуже високі рівні також були у м. Моршин, 

Сколівському та Кам’янка-Бузькому районах. Причому у останньому районі 

такий значний рівень було зареєстровано лише у 2016 році. Серед хлопчиків 

високі рівні поширеності ГЕРХ мали місце у Буському, Сокальському, 

Кам’янка-Бузькому та Сколівському районах.  

За показником первинної захворюваності високі значення були у 

хлопчиків і дівчат Сколівського, Кам’янка-Бузького районів та м. Червоноград. 
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3.3 Розподіл за основними віковими групами показників захворюваності 

на ГЕРХ у Львівській області протягом 2013-2016 років 

При аналізі розподілу захворюваності на ГЕРХ за групами дошкільного 

(0-6 років) та шкільного (7-14 років) віку встановлено, що 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 (табл. 3.8). 

 

Таблиця 3.8 - Розподіл за віком загальної та первинної захворюваності на 

ГЕРХ на територіях Львівської області протягом 2013-2016 років 

Територія Роки 

Зареєстровано 

захворювань - 

усього у дітей 

віком 

(включно) 

Співвідно-

шення 

7-14 / 

0-6 р. 

У тому числі 

вперше в 

житті у дітей 

віком 

(включно) 

Співвідно-

шення 

7-14 / 

0-6 р. 
0-6 

років 

7-14 

років 

0-6 

років 

7-14 

років 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Сільська 

місцевість  

2013 0,97 1,35 1,39 0,94 0,94 1,00 

2014 0,79 2,69 3,41 0,68 1,64 2,41 

2015 0,8 2,54 3,18 0,34 1,08 3,18 

2016 0,6 2,33 3,88 0,26 0,88 3,38 

Тпр 

2016/ 

2013 

-38,14 72,59  -72,34 -6,38  

Міські 

поселення 

2013 0,06 0,51 8,50 0,03 0,18 6,00 

2014 0,34 1,12 3,29 0,3 0,4 1,33 

2015 0,22 1,42 6,45 0,1 0,51 5,10 

2016 0,21 1,57 7,48 0,06 0,35 5,83 

Тпр 

2016/ 

2013 

250,00 207,84  100,00 94,44  
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Закінчення табл. 3.8 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

Львівська  

область 

всього 

2013 0,45 0,86 1,91 0,42 0,5 1,19 

2014 0,53 1,77 3,34 0,46 0,91 1,98 

2015 0,47 1,88 4,00 0,21 0,75 3,57 

2016 0,38 1,88 4,95 0,15 0,57 3,80 

Тпр 

2016/ 

2013 

-15,56 118,60  -64,29 14,00  

 

У цілому спостерігається тенденція до зниження захворюваності на ГЕРХ 

у групі дітей 0-6 років та тенденція до зростання у групі дітей 7-14 років. Хоча 

у міських поселеннях у всіх вікових групах є виражена тенденція до зростання.  

У сільській місцевості у всіх дітей спостерігається тенденція до зниження 

первинної захворюваності, а загальної – лише дітей віком 0-6 років. 

Аналіз територіального розподілу загальної захворюваності ГЕРХ між 

районами Львівської області показав, що в усіх районах рівень захворюваності 

у дітей 7-14 років був вищим, ніж у дітей 0-6 років. Однаково високі рівні 

даного показника в обох вікових групах в усі роки спостереження мали місце у 

Сколівському районі та м. Червоноград, у більшості аналізованих років – у 

Старосамбірському, Жовківському та Сокальському районах (рис. 3.5). 

Високий рівень загальної захворюваності тільки серед дітей 0-6 років у деякі 

роки спостереження мав місце у Пустомитівському районі та м. Борислав; 

серед дітей 7-14 років – у Буському, Самбірському, Жидачівському районах, м. 

Львів та м. Моршин. 

За показниками первинного рівня захворюваності у розрізі районів 

встановлено їх вищий рівень у дітей 7-14 років порівняно із дітьми 0-6 років на 

усіх територіях Львівської області (рис.3.6). 
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Рисунок 3.5 - Розподіл за віком загальної захворюваності на ГЕРХ у розрізі 

районів Львівської області протягом 2013-2016 років 

 

В усі роки спостереження високі рівні первинної захворюваності ГЕРХ в 

обох вікових групах були зареєстровані тільки у м. Червоноград, у більшості 

досліджуваних років – у Сколівському та Старосамбірському районах. Лише 

серед дітей 0-6 років високий рівень первинної захворюваності у деякі роки 

спостереження мав місце у Пустомитівському, Жовківському, Радехівському, 

Сколівському, Старосамбірському, Самбірському, Турківському районах та м. 
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Львів і м. Дрогобич; серед дітей 7-14 років – у Бродівському, Буському, 

Жовківському районах, м. Львів, м. Моршин, м. Новий Розділ. 

 

 

Рисунок 3.6 - Розподіл за віком первинної захворюваності на ГЕРХ у розрізі 

районів Львівської області протягом 2013-2016 років 

 

3.4 Розподіл охоплення диспансерним спостереженням дітей з ГЕРХ за 

районами Львівської області протягом 2013-2016 років 

Середній відсоток охоплення диспансерним спостереженням дітей із 

ГЕРХ становив від 48,46±3,10 % у 2013 році до 77,45±1,93 % у 2016 році (табл. 

3.9). Частка охоплення диспансерним спостереженням дітей із ГЕРХ була у 

1,25-2,32 рази вище у містах, ніж у сільській місцевості. У повному обсязі (100 

%) охоплення диспансеризацією даної нозології у дітей спостерігалось у всі 

роки спостереження лише у м. Моршин, у більшості років – у Дрогобицькому, 

Миколаївському, Перемишлянському, Яворівському районах та м. Дрогобич. 
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Таблиця 3.9 - Територіальний розподіл показників диспансеризації ГЕРХ 

у дітей Львівської області за 2013-2016 роки 

Території 

на "Д" обліку % охоплення 

2
0
1
3
 

2
0
1
4
 

2
0
1
5
 

2
0
1
6
 

2
0
1
3
 

2
0
1
4
 

2
0
1
5
 

2
0
1
6
 

Бродівський 0 0 4 5 0,00 0,00 19,05±8,57 83,33±15,22 

Буський 6 14 17 14 66,67±15,71 87,50±8,27 85,00±7,98 73,68±10,10 

Городоцький 2 0 0 0 100,00 0,00 0,00 0,00 

Дрогобицький 1 1 5 5 100,00 25,00±21,65 100,00 83,33±15,22 

Жидачівський 0 0 1 5 0,00 0,00 100,00 100,00 

Жовківський 14 25 22 18 100,00 62,50±7,65 64,71±8,20 52,94±8,56 

Золочівський 1 3 4 5 33,33±27,22 100,00 100,00 83,33±15,22 

Кам.-Бузький 0 5 3 23 0,00 71,43±17,07 60,00±21,91 82,14±7,24 

Миколаївський 0 1 3 3 0,00 100,00 100,00 100,00 

Перемишлян. 1 1 1 0 100,00 100,00 100,00 0,00 

Пустомитівс. 0 7 9 10 0,00 30,43±9,59 56,25±12,40 55,56±11,71 

Радехівський 0 0 0 3 0,00 0,00 0,00 42,86±18,70 

Самбірський 14 4 6 9 66,67±10,29 57,14±18,70 75,00±15,31 81,82±11,63 

Сколівський 10 12 6 6 31,25±8,19 37,50±8,56 21,43±7,75 21,43±7,75 

Сокальський 16 25 28 35 94,12±5,71 89,29±5,84 90,32±5,31 87,50±5,23 

Ст. Самбірськ 6 4 31 7 8,70±3,39 4,40±2,15 38,27±5,40 58,33±14,23 

Стрийський 0 1 2 3 0,00 100,00 100,00 60,00±21,91 

Турківський 0 0 4 4 0,00 0,00 100,00 100,00 

Яворівський 0 3 16 19 0,00 100,00 100,00 100,00 

Сільська 

місцевість 
71 106 162 174 36,41±3,45 36,30±2,81 57,04±2,94 69,32±2,91 

Львів 33 79 110 123 86,84±5,48 63,71±4,32 90,16±2,70 87,23±2,81 

Борислав 0 0 0 1 0,00 0 0 50,00±35,36 

Дрогобич 0 1 5 5 0,00 100,00 100,00 100,00 

Моршин 1 2 2 2 100,00 100,00 100,00 100,00 

Новий Розділ 1 0 2 3 100,00 0,00 100,00 60,00±21,91 

Червоноград 20 40 49 56 80,00±8,00 97,56±2,41 77,78±5,24 87,50±4,13 

Міські 

поселення 
55 122 168 190 84,62±4,47 71,35±3,46 85,71±2,50 86,76±2,29 

Львівська 

область 
126 228 330 364 48,46±3,10 49,24±2,32 68,75±2,12 77,45±1,93 

 

До районів із відносно високими показниками диспансеризації (більше 

80%) протягом більшості років можна віднести Буський, Золочівський, 

Сокальський райони, м. Львів та м. Червоноград. 

Співставивши дані картодіаграми диспансеризації ГЕРХ за останній рік 

аналізу (рис. 3.7) із картодіаграмою загальної захворюваності (рис. 3.2) та 
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результати вищенаведеного аналізу, можна визначити неблагополучні території 

щодо подальшого прогнозу росту захворюваності на ГЕРХ серед дітей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.7 - Структура охоплення диспансеризацією дітей із ГЕРХ у районах 

Львівської області у 2016 році (%) 

 

До таких територій належать: Сколівський, Буський та Жовківський 

райони, оскільки у них, при загальній тенденції до зростання за 4 роки та 

високих рівнях захворюваності у 2016 році, спостерігаються низькі рівні 

  до 80 % 

  80-99 % 

  100 % 
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охоплення диспансерним спостереженням дітей із ГЕРХ. Територіями 

підвищеного ризику можна вважати Старосамбірський, Сокальський та 

Кам’янка-Бузький райони. До територій відносного благополуччя можна 

віднести Турківський, Яворівський та Миколаївський райони. 

 

Висновки до розділу 3: 

1. Спостерігається тенденція до зростання загальної захворюваності 

(поширеності) на гастроезофагеальну рефлюксну хворобу серед дітей 

Львівської області, що є більш виражене у міських поселеннях. 

2.  «Територіями ризику» за показником поширеності ГЕРХ є: 

Старосамбірський, Сколівський, Сокальський, Буський райони та  

м. Червоноград і м. Моршин. 

3. Рівень первинної та загальної захворюваності на ГЕРХ є вищим у 

дівчат, ніж у хлопчиків протягом всіх років спостереження. 

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

захворюваність була у школярів, ніж у дітей дошкільного віку. 

5. Середній відсоток охоплення диспансерним спостереженням дітей із 

ГЕРХ зріс, причому у містах він є вищим в 2 рази у порівнянні з сільською 

місцевістю. 

 

 



78 
 

РОЗДІЛ 4 

КЛІНІКО-ДІАГНОСТИЧНІ ТА МОРФОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ 

ГАСТРОЕЗОФАГЕАЛЬНОЇ РЕФЛЮКСНОЇ ХВОРОБИ У ДІТЕЙ 

 

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 зумовлює необхідність подальшого детального 

вивчення клінічних проявів ГЕРХ серед дітей.  

 

4.1  Клінічні особливості перебігу гастроезофагеальної рефлюксної 

хвороби у дітей 

При проведенні даного дослідження особливу увагу приділяли вивченню 

таких ознак: початкові симптоми та термін їх появи, ступінь ураження 

стравоходу, показники кислотності шлункового соку, тривалість захворювання, 

вплив автономної нервової системи та стану тривожності. 

Встановлено, що обидва ендоскопічні варіанти ГЕРХ (рефлюкс-езофагіт 

та ГЕРХ без езофагіту) частіше діагностували у дітей старших 6 років – у 

молодшому (6-12 р.) та старшому шкільному (12-18 р.) віці (94 % та 100 % 

відповідно). 

У групі дітей з ендоскопічно позитивною формою ГЕРХ переважали діти 

з І ст. езофагіту (94 %). Ерозивний езофагіт спостерігався лише у 5 (6 %) дітей 

віком старше 11 років з тривалістю захворювання від 1 міс. до 1,5 років. 

Середній вік виникнення ГЕРХ у обстежених дітей становив 9,9±3,1 

років. 

Оцінка гендерних особливостей показала, що на ГЕРХ дещо частіше 

хворіли дівчатка, ніж хлопчики, як у загальній групі (53,85±4,61 % проти 

46,15±4,61 %) так і у віковій підгрупі 15-17 років (17,46±4,78 % проти 

12,96±4,57 %), однак дані відмінності не були вірогідними (р>0,05)  

(рис. 4.1)  
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Рис. 4.1 Статево-вікова характеристика дітей, хворих на ГЕРХ 

 

Проте, сумарно серед хлопчиків та дівчаток, найбільшу частоту 

виявлення ГЕРХ спостерігали у віковій групі 7-11 років (р=0,01). 

Проаналізувавши харчування дітей обох груп в ранньому віці виявлено, 

що серед дітей групи дослідження 17 (13,49±3,04 %) дітей вигодовувались 

штучно від 6 місяців до 1 року. У 20 дітей (15,87±3,26 %) вигодовування 

штучними сумішами розпочиналось у 3-6 місяців. 41 дитина (32,54±4,17 %) 

досліджуваної групи вигодовувалась штучними сумішами починаючи з 

раннього віку (менше 3 місяців). Загалом 78 (61,90±4,33 %) дітей досліджуваної 

групи мали штучне вигодовування різної тривалості та 48 (38,10±4,33 %) дітей 

вигодовувались природньо від народження. Тоді як у групі порівняння лише 7 

(17,5±6,01 %) дітей мали раннє штучне вигодовування (до 3 міс), 4 

(10,00±4,74%) дітей отримували штучні суміші від 3-6міс, 5 (12,50±5,23 %) – у 

віці 6міс до 1року. У підсумку 16 (40,00±7,75 %) дітей контрольної групи 

загалом вигодовувались штучно. 

У 61,54±4,50 % дітей дослідної групи ГЕРХ поєднувався з іншою 

патологією шлунково-кишкового тракту, у 30,77±4,27 % дітей – з патологією 

інших органів та систем (таблиця 4.1) 
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Таблиця 4.1 - Частота поєднання ГЕРХ  із ураженнями інших систем та 

органів 

Системи Група А (n=85 ) 

N (n),% 

Група Б (n=32)  

N (n),% 

Всього (n=117)  

N (n),% 

Дихальна 

система 

2 (3) 

5,88±2,55% 

0 (0) 2 (3) 

4,27±1,87% 

Серцево-судинна 

система 

1 (2) 

3,53±2,00% 

1(0) 

3,13±3,08% 

2 (2) 

3,42±1,68% 

Нервова  

система 

7 (6) 

15,29±3,90% 

2 (0) 

6,25±4,28% 

9 (6) 

12,82±3,09% 

Сечовидільна 

система 

4 (5) 

10,59±3,34% 

3 (0) 

9,38±5,15% 

7 (5) 

10,26±2,80% 

Травна  

система 

28 (26) 

63,53±5,22% 

11 (7) 

56,25±8,77% 

39 (33) 

61,54±4,50% 
Примітка. N – кількість обстежених дівчаток, n-кількість обстежених хлопчиків 

 

Як свідчать дані, наведені у таблиці 4.1, у більшості дітей з ГЕРХ (108 

(85,71±3,12 %)) виявили поєднання даної патології з ураженнями інших органів 

і систем. Слід відмітити, що порушення зі сторони інших органів та систем 

траплялися практично з однаковою частотою незалежно від статі. Також не 

було виявлено значущих відмінностей у виявленні супутньої патології в 

залежності від форми ГЕРХ. 

У п’яти дівчаток спостерігали поєднання уражень інших органів та ГЕРХ. 

Так, в одному випадку спостерігали деформацію жовчевого міхура, 

правобічний нефроптоз. У пацієнтки А. - деформація жовчевого міхура, 

лівобічна пієлоектазія; у пацієнтки Б.- доліхосигма, деформація жовчевого 

міхура; у пацієнтки Т. - пролапс мітрального клапану I-го ступеня, доліхосигма, 

деформація жовчевого міхура; у пацієнтки Я. - доліхосигма, синдром Пайєра, 

деформація жовчевого міхура. 

ГЕРХ найчастіше поєднувався з такими ураженями травної системи, як 

деформації жовчевого міхура, дисфункції жовчевивідних шляхів, вроджені 

вади розвитку товстого кишківника. Це може бути зумовлене в тому числі 

особливістю будови сполучної тканини в кожного конкретного індивіда. 

Висока ступінь колагенізації органів травлення дозволяє очікувати різноманітні 
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прояви НДСТ з боку травної системи. Також у 10 (31,25±8,19 %) дітей з 

ендоскопічно негативною формою ГЕРХ та у 12 (14,12±3,78 %) дітей з 

рефлюкс-езофагітом спостерігалась наявність дуодено-гастрального рефлюксу 

(ДГР). Сумарно ДГР виявлявся у 18,80±3,61 % дітей досліджуваної групи. 

Слід відмітити, що у дітей із ГЕРХ спостерігали вроджені вади зі сторони 

різних систем та органів. Серед яких у 10-ти випадках виявляли доліхосигму, у 

4-х випадках - пролапс мітрального клапану, нефроптоз/ротація 

нирок/пієлоектазії/міхурно-мисковий рефлюкс виявляли у 12 випадках, 

деформації жовчевого міхура - у 31 випадку. Отже, серед вроджених вад 

розвитку найчастіше зустрічались деформації жовчевого міхура, вроджені вади 

сечовидільної системи та товстого кишківника. 

Проаналізувавши спектр виявлених порушень зі сторони інших систем та 

органів, можна запідозрити наявність спільного етіологічного чинника розвитку 

ГЕРХ та інших виявлених патологій. 

Однією із імовірних складових етіопатогенезу у цих випадках може бути 

порушення синтезу сполучної тканини, або за класифікацією, прийнятою у 

1999 році у Омську (Російська Федерація), недиференційована дисплазія 

сполучної тканини (НДСТ). 

При порівнянні скарг пацієнтів, залежно від ендоскопічного варіанту 

ГЕРХ виявлено, що діти з рефлюкс-езофагітом частіше скаржились на 

виникнення печії (14 %), ніж діти з ендоскопічно негативним варіантом (3 %), 

однак статистично достовірною дана різниця не була (р=0,07). Достовірно 

частіше серед дітей з ендоскопічно позитивним варіантом ГЕРХ виявляли 

скарги на нудоту (40,00 %) (р=0,02), тоді як діти з ендоскопічно негативним 

варіантом ГЕРХ достовірно частіше скаржились на блювання (31,71 %) (р<0,05) 

(таблиця 4.2). 

Зважаючи на те, що за даними багатьох досліджень раннє виявлення та 

своєчасне лікування ГЕРХ у дітей сприяє покращенню якості життя та легким 

проявам хвороби [90,91] необхідним є запідозрити ГЕРХ у дітей молодшого 
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віку, коли діти ще не здатні описати суб’єктивні відчуття. Тому, важливим є 

визначити провідні клінічні симптоми ГЕРХ у групах дітей різного віку.  

 

Таблиця 4.2 - Частота різних клінічних проявів гастроезофагеальної 

рефлюксної хвороби у дітей з  різними ендоскопічними варіантами ГЕРХ 

Симптоми ГЕРХ Група А 

(n=85), N(%) 

Група Б 

(n=41), N(%) 

нудота 34(40,00±5,31%) 9(21,95±6,46%)* 

зниження апетиту 25(29,41±4,94%) 9(21,95±6,46%) 

блювання 13(15,29±3,90%) 13(31,71±7,27%)* 

печія 12(14,12±3,78%) 1(2,44±2,41%) 

відрижка 21(24,71±4,68%) 6(14,63±5,52%) 

кашель 5(5,88±2,55%) 1(2,44±2,41%) 

неприємний запах з 

рота 

7(8,24±2,98%) 1(2,44±2,41%) 

болі в 

параумбілікальній 

ділянці 

17(20,00±4,34%) 8(19,51±6,19%) 

загрудинні болі 6(7,06±2,78%) 0 

болі в епігастральній 

ділянці 

71(83,53±4,02%) 34(82,93±5,88%) 

метеоризм 5(5,88±2,55%) 5(12,20±5,11%) 

закреп 15(17,65±4,13%) 9(21,95±6,46%) 
Примітка 1. N/n – кількість обстежених. 

Примітка 2. * - статистично достовірне значення (р<0,05) при порівнянні груп А та Б. 

 

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). 

Тоді як скарги на болі в епігастрії практично з однаковою частотою 

зустрічались у всіх вікових групах (таблиця 4.3). 

Діти до 6 років частіше скаржились на болі в параумбілікальній ділянці 

(40 %), ніж діти старшого віку (28 % та 6 %), однак статистично значущої 

різниці не було виявлено (р=0,07). 

Також оцінено клінічну симптоматику в залежності від ступеню 

ураження стравоходу та віку дитини. Діти з рефлюкс-езофагітом ІІ ст. (n=5) 
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віком 12-17 р. у 80 % виявляли скарги на печію та у 40 % - на загрудинні болі. В 

той час їх однолітки з рефлюкс-езофагітом І ст. (n=30) лише у 13 % скаржились 

на печію та у 3 % з них були скарги на болі за грудиною.  

 

Таблиця 4.3 - Клінічні симптоми ГЕРХ у дітей різного віку з рефлюкс-

езофагітом 

Симптоми ГЕРХ До 6 років 

(n=5), N(%) 

6-12 років 

(n=46), N(%) 

12-17 років 

(n=34), N(%) 

нудота 4(80,00±17,89%)* 15(32,61±6,71%) 15(44,12±8,52%) 

зниження апетиту 2(40,00±21,91%) 14(30,43±6,78%) 7(20,59±6,93%) 

блювання 3 (60,00±21,91%)* 7(15,22±5,30%) 4(11,76±5,53%) 

печія 0 5(10,87±4,59%) 7(20,59±6,93%) 

відрижка 0 13(28,26±6,64%) 8(23,53±7,27%) 

кашель 0 4(8,70±4,15%) 1(2,94±2,90%) 

неприємний запах з 

рота 

0 3(6,52±3,64%) 3 (8,82±4,86%) 

болі в 

параумбілікальній 

ділянці 

2(40,00±21,91%) 13(28,26±6,64%) 2(5,88±4,04%) 

загрудинні болі 0 4(8,70±4,15%) 3(8,82±4,86%) 

болі в епігастрії 4(80,00±17,89%) 37(80,43±5,85%) 30(88,24±5,53%) 

метеоризм 0 4(8,70±4,15%) 1(2,94±2,90%) 

закреп 1(20,00±17,89%) 10(21,74±6,08%) 3(8,82±4,86%) 
Примітка 1. N/n – кількість обстежених. 

Примітка 2. * - статистично достовірне значення (р<0,05). 

 

Отже, діти з більш важким ступенем ураження стравоходу достовірно 

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

з однолітками з легшим ступенем езофагіту. 

 Це може бути пов’язане з підвищеною чутливістю слизової оболонки 

стравоходу окремих дітей до рефлюксату, що в свою чергу шляхом порушення 

вісцерально-нейронної функції і призводить до виникнення печії та розвитку 

ерозивного езофагіту [108,109].  

Ендоскопічно негативна форма ГЕРХ (група Б) не була виявлена у жодної 

дитини дошкільного віку (до 6 років).  
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Статистично значущої різниці у симптоматиці ГЕРХ у різних вікових 

групах серед дітей з ендоскопічно негативною формою ГЕРХ не виявлено. 

За результатами інтрагастральної ендоскопічної рН-метрії, проведеної у 

46 дітей групи дослідження, сформовано групи пацієнтів з гіпо-, нормо- та 

гіперацидністю. Діти з різними результатами рН-метрії також були розділені на 

підгрупи залежно від віку (таблиця 4.4). 

 

Таблиця 4.4 - Результати рН-метрії у дітей різних вікових груп 

Результат 

рН-метрії 

До 6 років 

(n=3), N(%) 

6-12 років 

(n=22), N(%) 

12-17 років 

(n=21), N(%) 

Гіпоацидність 

(n=8) 

0 6 (27,27±9,50%)* 2 (9,52±6,41%) 

Нормоацидність 

(n=9) 

1 (33,33±27,22%) 4 (18,18±8,22%) 4(19,05±8,57%) 

Гіперацидність 

(n=29) 

2 (66,67±27,22%) 12(54,55±10,62%)* 15(71,43±9,86%)* 

Примітка 1. N/n – кількість обстежених. 

Примітка 2. * - статистично достовірне значення (р<0,05). 

 

Серед дітей з гіперацидністю переважали діти старші 6-12 (р=0,002) та 

12-17 років (р=0,0001). Діти віком 6-12 років у порівнянні з дітьми до 6 років 

частіше мали нормальну кислотність шлункового вмісту (р=0,003). 

Отримані результати можуть бути пов'язані з анатомо-функціональними 

особливостями травної системи в дитячому віці. 

У дітей з різною ацидністю шлункового вмісту також проведено оцінку 

клінічної симптоматики ГЕРХ. Згідно отриманих даних, діти з гіпо- та 

нормоацидністю достовірно частіше скаржились на нудоту (71 %) у порівнянні 

з дітьми з гіперацидністю (34 %) (р=0,01). Печія частіше зустрічалась у групі 

дітей з гіперацидністю, однак різниця не була статистично значущою (14 % 

проти 6 %) (р>0,05). 

Таким чином, для дітей віком менше 6-ти років характерними для ГЕРХ 

можна вважати скарги на нудоту, блювання та болі в епігастральній ділянці. 

Також у 67 % випадків серед дітей даного віку виявляли підвищену кислотність 
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шлункового вмісту. Необхідно зазначити, що ендоскопічно негативна форма 

ГЕРХ у даному віці не зустрічалась, що може бути пов’язане з підвищеною 

чутливістю слизової оболонки стравоходу до дії рефлюксату або з пізньою 

діагностикою.  

У групі дітей 6-12 років у 27 % випадків виявляли гіпоацидність та у 55 % 

- гіперацидність і лише у 18 % - нормоацидність. Серед дітей даної вікової 

групи, незалежно від форми езофагіту та кислотності шлункового вмісту, часто 

зустрічались скарги на болі в епігастральній ділянці, нудоту та зниження 

апетиту. 

 

Таблиця 4.5 - Симптоматика рефлюкс-езофагіту в різних вікових періодах 

 

Симптоми 

ГЕРХ 

Рефлюкс-езофагіт І ст. 

(n=80) 

Рефлюкс-

езофагіт ІІ ст. 

(n=5) 

до 6 р. 

(n=5),N(%) 

6-12 р. 

(n=45),N(%) 

12-17 р. 

(n=30),N(%) 

12-17 р. 

(n=5),N(%) 

нудота 4(80,0±17,9%) 16(35,6±7,1%) 14(46,7±9,1%) 0 

зниження 

апетиту 

2(40,0±21,9%) 14(31,1±6,9%) 8(26,7±8,1%) 0 

блювання 3(60,0±21,9%) 6(13,3±5,1%) 4(13,3±6,2%) 0 

печія  0 5(11,1±4,7%) 4(13,3±6,2%) 4(80,0±17,9%)* 

відрижка 0 12(26,7±6,6%) 7(23,3±7,7%) 2(40,0±21,9%) 

кашель 0 3(6,7±3,7%) 0 1(20,0±17,9%) 

неприємний 

запах з рота 

0 4(8,9±4,2%) 2(6,7±4,6%) 0 

болі в 

параумбіліка

льній ділянці 

2(40,0±21,9%) 13(28,9±6,8%) 2(6,7±4,6%) 0 

загрудинні 

болі  

0 3(6,7±3,7%) 1(3,3±3,3%) 2(40,0±21,9%)* 

болі в 

епігастрії 

4(80,0±17,9%) 36(80,0±6,0%) 27(90,0±5,5%) 4(80,0±17,9%) 

метеоризм 0 4(8,9±4,2%) 1(3,3±3,3%) 0 

закреп 2(40,0±21,9%) 10(22,2±6,2%) 3(10,0±5,5%) 0 
Примітка 1. N/n – кількість обстежених. 

Примітка 2. * - статистично достовірне значення (р<0,05). 
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Рефлюкс-езофагіт ІІ ст. діагностували лише у групі дітей старших 11 

років, що клінічно проявлявся скаргами на печію та загрудинні болі. Їх 

однолітки з рефлюкс-езофагітом І ст. дані скарги виявляли значно рідше (табл. 

4.5). 

Як показано в таблиці 4.5, діти з рефлюкс – езофагітом ІІ ст. у 80 % 

виявляли скарги на печію (p=0,006) та у 40 % - на загрудинні болі (p=0,04), що 

достовірно частіше, ніж серед дітей даного віку з рефлюкс-езофагітом  

І ст.  

Слід зауважити, що більш, ніж у 80 % дітей, різного віку та з різними 

ступенями ГЕРХ, виявляли поєднання скарг. Болі в епігастральній ділянці 

турбували дітей усіх вікових груп найчастіше. 

Висновки: 

1. Діти з 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. 

2. Підвищена кислотність шлункового вмісту достовірно частіше 

зустрічається серед дітей старших 6 років (р=0,002). 

3. Діти з ГЕРХ із зниженою та нормальною ацидністю шлункового вмісту 

достовірно частіше скаржаться на нудоту (71 %), (р=0,01), а печія частіше 

турбує дітей з гіперацидністю (14 %).  

 

4.2 Особливості фізичного розвитку дітей з гастроезофагеальною 

рефлюксною хворобою  

Оцінка фізичного розвитку є одним з основних критеріїв оцінки стану 

здоров’я, що визначається сукупністю морфологічних та функціональних 

властивостей організму які характеризують процес його росту та розвитку. 

Комплексна оцінка фізичного розвитку полягає у визначенні рівня фізичного 

розвитку (за довжиною тіла), гармонійності фізичного розвитку (за 

співвідношенням зросту до маси тіла та окружності грудної клітки), рівня 
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біологічного розвитку (довжина тіла, абсолютні величини річного приросту 

довжини тіла, кількістю постійних зубів [135].  

Зважаючи на те, що одним із факторів, що збільшує ризик виникнення 

ГЕРХ на сьогодні прийнято вважати ожиріння було проведено оцінювання 

параметрів фізичного розвитку у 126 дітей основної та 40 дітей контрольної 

групи.  

Гармонійність фізичного розвитку визначалась згідно класифікації ВООЗ 

з розрахунком індексу маси тіла (індекс Кетле) в модифікації Quetelet за 

наступною формулою: маса тіла (кг) / зріст (м2). Отримані дані порівнювали з 

нормограмами з врахуванням статі та віку обстежуваних дітей, що є найбільш 

доцільним в педіатричній практиці. Маса тіла дитини в межах 85-95 перцентиль 

оцінювалась як надлишкова з ризиком розвитку ожиріння, 95 і вище 

перцентиль – ожиріння [135,136].  

Усі діти були поділені за такими ознаками: ендоскопічна форма ГЕРХ, 

стать, місце проживання (місто чи село) (таблиця 4.6; таблиця 4.7). 

 

Таблиця 4.6 - Розподіл за індексом маси тіла серед дівчаток (n=63) з 

ГЕРХ 

ІМТ група А (n=40) група Б (n=23) 

Місто (n=16) Село (n=24) Місто (n=7) Село (n=16) 

<3 4 (25%) 2 (8,33%) 1 (14,29%) 4 (25%) 

3-15 0 3 (12,50%) 4 (57,14%) 2 (12,50%) 

15-85 11 (68,75%) 18 (75%) 2 (28,57%) 9 (56,29%) 

85-95 1 (6,25%) 1 (4,17%) 0 1 (6,25%) 

>95 0 0 0 0 
Примітка. n- кількість обстежених. 

 

Згідно отриманих даних виявлено, що ожиріння спостерігалось лише 

серед хлопчиків, у яких було діагностовано рефлюкс-езофагіт – 3 (5,56±3,12 %), 

причому частота виявлення серед жителів міста чи села була практично 

однаковою (6,67 % та 6,45 %). У 10 (18,52±5,29 %) хлопчиків спостерігалась 
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надлишкова маса тіла з ризиком розвитку ожиріння, тоді як серед дівчаток 

даний показник був лише 4,76±2,68 % (р=0,02). 

 

Таблиця 4.7 - Розподіл за індексом маси тіла серед хлопчиків (n=54) з 

ГЕРХ 

ІМТ група А (n=46) група Б (n=8) 

Місто (n=15) Село (n=31) Місто (n=5) Село (n=3) 

<3 0 3 (9,68%) 1 (20%) 0 

3-15 4 (26,67%) 5 (16,13%) 1 (20%) 0 

15-85 6 (40%) 17 (54,84%) 2 (40%) 2 (66,67%) 

85-95 4 (26,67%) 4 (12,90%) 1 (20%) 1 (33,33%) 

>95 1 (6,67%) 2 (6,45%) 0 0 
Примітка. n- кількість обстежених. 

 

Додатково серед дітей з різними формами ГЕРХ обраховували 

стандартизований показник z-score, що показує відхилення від середніх 

величин. Згідно отриманих даних виявили, що, незалежно від діагностованої 

патології, середні значення індексу маси тіла (ІМТ) та z-score були практично 

однаковими (таблиця 4.8). 

 

Таблиця 4.8 - Показники фізичного розвитку дітей з ГЕРХ  

 ІМТ z-score 

М ±m min max М ±m min max 

Група А 

(n=85) 

17,92±3,24 11,1 26,8 -0,31±1,44 -6,91 2,16 

Група Б 

(n=41) 

16,78±3,29 12,2 27,3 -0,73±1,26 -3,41 1,6 

 

Як свідчать результати, наведені в табл. 4.8, за середніми показниками 

ІМТ в групах дітей з рефлюкс-езофагітом та дітей без ураження стравоходу 

практично не було виявлено різниці, однак максимальні значення ІМТ, що 

перевищують нормальні для дітей (15-18,5) спостерігались лише в групах дітей 

з рефлюкс-езофагітом. Оцінивши середні значення  показника z-score у різних 

групах дітей з ГЕРХ виявлено, що за даним показником наявне відставання у 
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фізичному розвитку в усіх групах. Однак слід зауважити, що максимальне 

додатнє значення показника z-score спостерігалось в групі А (діти з рефлюкс-

езофагітом). Отримані результати свідчать на користь думки про те, що 

надмірна маса тіла може бути одним з факторів ризику розвитку ГЕРХ.  

 

4.3 Морфофункціональні зміни у дітей з гастроезофагеальною 

рефлюксною хворобою 

Для отримання повної картини особливостей гастроезофагеальної 

рефлюксної хвороби у дітей необхідним є вивчення не лише особливостей 

клініки, а й морфофункціональної структури патології. 

Ендоскопічне дослідження стравоходу, шлунку та 12-палої кишки (ДПК) 

у дітей основної групи виявило різноманітні прояви запального процесу. 

Так макроскопічна картина ГЕРХ у переважної більшості (67,46±4,17 %) 

хворих дітей характеризувалась наявністю помірної осередкової еритеми, 

запальним набряком слизової оболонки абдомінального відділу стравоходу, 

підйом Z-лінії до 1 см, короткочасним спровокованим субтотальним (по одній 

із стінок) пролабуванням на висоту 1-2см, зниженням тонусу нижнього 

стравохідного отвору. 

У 6 % дітей виявили тотальну гіперемію абдомінального відділу 

стравоходу з осередковим фібринозним нальотом, поверхневі дефекти слизової 

оболонки, не проникаючі у м'язовий шар, поодинокі, лінійної форми, тотальне 

або субтотальне спровоковане пролабування на висоту понад 3 см із частковою 

фіксацією в стравоході. Дані зміни реєструвались виключно у дітей старшої 

вікової підгрупи (12-18 років) і не виявлялись у дітей молодших вікових груп 

(4-6 років та 6-12 років). Крім того, у 1-ї дитини з рефлюкс-езофагітом ІІ ст. (20 

%) ерозивні зміни стравоходу поєднувались з ерозивними змінами слизової 

оболонки шлунку.  

Аналіз ступеня запальних змін слизової оболонки (СО) шлунку та ДПК 

(набряк, вогнищева чи дифузна гіперемія, наявність ерозій чи виразок) у 

поєднанні з рефлюкс-езофагітом Іст. та ІІст. чи ендоскопічно-негативною 
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формою ГЕРХ виявив, що серед дітей з рефлюкс-езофагітом у 5 дітей 

(5,88±2,55 %) наявні ерозивні зміни СО шлунку та у 6 дітей (7,06±2,78 %) - 

ерозивні зміни СО ДПК. Причому серед даних дітей лише у 1-ї дитини з 

езофагітом ІІ ст. діагностовано ерозивний гастрит. 

Ерозивний гастрит серед дітей з ендоскопічно негативною формою ГЕРХ 

виявили у 2-х дітей (6,25±4,28 %) та ерозивний дуоденіт у 1 дитини (3,13±3,08 

%). 

Також у 2-х дітей (1 дитина з рефлюкс-езофагітом та 1 дитина з ГЕРХ без 

езофагіту)  виявили виразкові дефекти слизової шлунку (1,59±1,11 %) та у 1 

дитини з рефлюкс-езофагітом І ст. – виразку ДПК (0,79±0,79 %). У 1 дитини 

виразковий дефект локалізувався на задній стінці шлунку, у 1-ї – препілорично 

в поєднанні з ерозивними дефектами. Виразка ДПК була розташована на 

передній стінці цибулини. У 2-х дітей ерозивно-виразкові зміни слизової 

шлунку ускладнились кровотечею. 

Загалом у 13 дітей (15,29±3,90 %) з рефлюкс-езофагітом було виявлено 

ерозивні чи виразкові зміни слизової оболонки шлунку чи ДПК. У дітей з ГЕРХ 

без езофагіту лише 4 (12,50±5,85 %) дітей мали ерозивно-виразкові зміни СО 

шлунку чи ДПК. 

Поверхневі зміни СО шлунку чи ДПК спостерігали у переважаючої 

більшості дітей з ГЕРХ (84,71±3,90 % - діти з рефлюкс-езофагітом та у 

87,50±5,85 % – ГЕРХ без езофагіту). 

Дослідження біоптатів СО стравоходу і шлунку, проведене у 25 дітей 

групи дослідження, виявило, що у більшості дітей з рефлюкс-езофагітом наявні 

морфологічні зміни слизової оболонки стравоходу у вигляді повнокрів`я, 

набряку, десквамації епітелію, клітинної інфільтрації. Гістологічні зміни 

слизової оболонки шлунку характеризувалися наявністю ерозій, поліпозу, 

ділянок склерозування (табл. 4.9 та табл. 4.10). 

Згідно даних літератури підвищена кислотність шлункового вмісту у 

поєднанні зі зниженням функції антирефлюксного бар’єру може бути 

причиною формування запальних змін СОС. 
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Таблиця 4.9 - Гістологічні зміни слизової оболонки стравоходу 

Гістологічні зміни Абсолютні значення % 

повнокрів`я 15 60,00±9,80 

набряк 19 76,00±8,54 

десквамація 9 36,00±9,60 

ерозії 12 48,00±9,99 

клітинна інфільтрація 22 88,00±6,50 

 

Таблиця 4.10 - Гістологічні зміни слизової оболонки шлунку 

Гістологічні зміни Абсолютні значення % 

повнокрів`я 11 44,00±9,93 

набряк 15 60,00±9,80 

десквамація 9 36,00±9,60 

ерозії 16 64,00±9,60 

склероз 1 4,00±3,92 

клітинна інфільтрація 20 80,00±8,00 

вогнищева атрофія 6 24,00±8,54 

поліпоз 1 4,00±3,92 

 

Проаналізувавши рівень кислотності шлункового соку у 46 дітей з групи 

дослідження, що хворіють на ГЕРХ встановлено, що усі діти з ендоскопічно 

негативною формою ГЕРХ мали підвищену кислотність шлункового вмісту. 

Серед дітей з рефлюкс-езофагітом ІІ ст. половина дітей мала знижену, а друга 

половина – нормальну кислотність шлункового вмісту. (таблиця 4.11 та таблиця 

4.12). 

У 62 % дітей з І ст. езофагіту спостерігали підвищену кислотність 

шлункового вмісту, у 38 % - нормальну і знижену кислотність. При ІІ ст. 

езофагіту у 50 % наявна нормальна кислотність і у 50 % - знижена. Діти , котрі 

не мали езофагіту у всіх випадках мали підвищену кислотність (100 %). Згідно 
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цих даних кислотність шлункового вмісту має значення в розвитку запальних 

змін СОС не у всіх випадках. Такі результати вказують, що відсутність 

ураження СОС при ендоскопічному дослідженні не відображає ацидності 

шлункового вмісту.  

 

Таблиця 4.11 - Кислотність шлункового соку у дітей з ГЕРХ 

 Рефлюкс-езофагіт ГЕРХ без 

езофагіту, N (%) І ст., N (%) ІІ ст., N (%) 

Гіпоацидність(n=8) 7(17,95±6,15%) 1(50%) 0 

Нормоацидність(n=9) 8(20,51±6.47%) 1(50%) 0 

Гіперацидність(n=29) 24(61,54±7,79%) 0 5(100%) 

Разом (n=46) 39(84,78±5,30%) 2(4,35±3,01%) 5(10,87±4,59%) 

Примітка. N/n-кількість обстежених. 

 

Таблиця 4.12 -  Ураження СОС при різній кислотності шлункового вмісту 

Зміни 

СОС 

 

Кислотність шлункового вмісту 

Гіпоацидність 

(n=8) 

Нормоацидність 

(n=9) 

Гіперацидність 

(n=29) 

Група А 

(n=41) 

8(19,51±6,19%) 9(21,95±6,46%) 24(58,54±7,69%) 

Група Б 

(n=5) 

0 0 5(100%) 

Всього 

(n=46) 

8(17,39±5,59%) 9(19,57±5,85%) 29(63,04±7,12%) 

Примітка. N/n-кількість обстежених. 

 

4.4 Значення впливу автономної нервової системи та психоемоційних 

особливостей в схильності до формування ГЕРХ у дітей 

Дослідну групу склали 100 дітей (середній вік 10,8±3,07 р.), що 

лікувались в Львівській обласній дитячій клінічній лікарні (КЗ ЛОР ЛОДКЛ 
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«ОХМАТДИТ») з приводу ГЕРХ. Серед дітей було 56 дівчаток (56±9,6 %) та 44 

хлопчика (44±9,6 %). Усі пацієнти дослідної групи були розділені на дві групи: 

А - ендоскопічно позитивний ГЕРХ (наявні поверхневі запальні чи ерозивні 

зміни слизової оболонки стравоходу (СОС)) – 64 дитини (64 %) та Б - 

ендоскопічно негативний ГЕРХ (відсутні ендоскопічні зміни СОС) – 36 дітей 

(36 %). 

Функціонування автономної нервової системи оцінювали шляхом 

підрахунку вегетативного індексу Кердо (ВІ) та хвилинного об’єму крові 

(ХОК). При ейтонії ВІ=0, або є в межах від +10 до +20. Якщо коефіцієнт >(+20), 

то переважають симпатичні впливи, якщо >(–32) – переважає парасимпатична 

нервова система. ХОК при симпатикотонії підвищується, при ваготонії – 

знижується по відношенню до вікової норми. 

Переважання симпатичної ланки вегетативної нервової системи 

спостерігалось у 47 дітей (47 %), парасимпатична ланка переважала у 43 (43 %), 

а ейтонію спостерігали у 10 дітей (10 %). А отже, серед дітей з ГЕРХ практично 

з однаковою частотою виявлялась ваготонія та симпатикотонія. 

Оцінка стану вегетативної нервової системи дослідної групи наведена у 

табл. 4.13. 

 

Таблиця 4.13 - Стан автономної нервової системи у пацієнтів з ГЕРХ  

Пацієнти з ГЕРХ симпатикотонія 

N(n), % 

ваготонія 

N(n), % 

ейтонія 

N(n), % 

Група А  

(n=64) 

34(17) 

53,13±6,24%** 

26(16) 

40,63±6,14%** 

4(1) 

6,25±3,03% 

Група Б  

(n=36) 

13(4) 

36,11±8,01% 

17(6) 

47,22±8,2%* 

6(0) 

16,67±3,03% 

Разом  47(21) 

47,00±4,99%** 

43(22) 

43,00±4,95%** 

10(1) 

10,00±3,00% 

Примітка 1.  N – кількість осіб, (n - в т.ч. хлопчиків). 

Примітка 2. * - достовірна різниця (p<0,05) порівняно з показниками групи «ейтонія». 

Примітка 3. ** - достовірна різниця (p<0,01) порівняно з показниками групи 

«ейтонія». 
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Серед дітей з езофагітом (група А) у 53,13 % переважала симпатична 

нервова система, парасимпатична – у 40,63 % і ейтонія спостерігалась у 6,25 %. 

На противагу цьому, серед дітей без езофагіту  (група Б) лише у 36,11 % 

виявлено переважання симпатичної нервової системи, у 47,22 % - 

парасимпатичної і у 16,67 %  спостерігалась ейтонія. У понад половини  

пацієнтів з ендоскопічно позитивним ГЕРХ виявлено переважання СНС, яке 

при ендоскопічно негативному ГЕРХ спостерігалось лише у третини пацієнтів. 

При порівнянні пацієнтів з ураженням та без ураження стравоходу не виявлено 

відмінностей щодо переважання однієї із ланок автономної нервової системи 

(р>0,05). В підгрупах з ендоскопічно позитивним ГЕРХ (група А) та 

ендоскопічно негативним ГЕРХ (група Б) та в загальній групі пацієнтів не було 

значущих відмінностей щодо збільшення відсотку осіб із переважанням однієї 

із ланок ВНС. Проте, у 17 % пацієнтів без езофагіту встановлено ейтонію, котра 

спостерігалась лише у 6 % серед пацієнтів з езофагітом. Ймовірно, ейтонія є 

чинником, який позитивно корелює із відсутністю езофагіту.  А підвищення 

тонусу однієї із ланок ВНС (ПНС чи СНС) може зумовлювати ураження 

стравоходу, проте різними фізіологічними шляхами.  

Також було проаналізовано особливості функціонування ВНС серед дітей 

з ГЕРХ у залежності від отриманих показників внутрішньошлункової рН-

метрії. Встановлено, що у понад половини пацієнтів з підвищенням тонусу 

СНС виявлено зниження кислотності шлункового вмісту. У цей же час 

практично в усіх пацієнтів з ваготонією виявлено гіперацидність. У групі 

пацієнтів з ейтонією виявлено пацієнтів як з нормо-  так і гіперацидністю (рис. 

4.1). 

Такі результати вказують на асоціацію підвищеного тонусу ПНС із 

збільшенням кислотності шлункового вмісту, що узгоджується з рядом інших 

досліджень [75,83]. 

  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 р). Серед даної групи дітей було 25 (45,45±6,71 %) хлопчиків та 
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30 (54,55±6,71 %) дівчаток. Групу контролю склали 40 практично здорових 

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

шкалою проявів тривожності (Children's Manifest Anxiety Scale – CMAS).  

 

 

Рисунок 4.1 - Особливості функціонування ВНС серед дітей з ГЕРХ у 

залежності від отриманих показників внутрішньошлункової рН-метрії 

 

Залежно від наявних ендоскопічних змін усі діти досліджуваної групи, 

котрим проводилось тестування, також були поділені на дві підгрупи : група А 

– наявні ендоскопічні зміни стравоходу (езофагіт І ст. та езофагіт ІІ ст.) та група 

Б – відсутні ендоскопічні зміни стравоходу. Група А нараховувала 35 дітей 

(63,64±6,49 %), з яких езофагіт І ст. було виявлено у 31 дитини (88,57±5,38 %), 

а езофагіт ІІ ст. – у 4 дітей (11,43±5,38 %). До групи Б увійшло 20 дітей 

(36,36±6,49 %). 

За результатами CMAS-тестування підвищена тривожність різних 

ступенів вираженості спостерігалась у 53 % дітей з ГЕРХ та у 35 % дітей групи 

контролю. Значно підвищений та дуже високий рівень тривожності 

спостерігався виключно серед дітей досліджуваної групи та становив 7 % та 

13% відповідно. Такі рівні тривожності сумарно вірогідно частіше виявлялися 
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серед пацієнтів з ГЕРХ у порівнянні з контролем: 20±5,39 % та 0 % (р=0,001) 

(таблиця 4.14). 

 

Таблиця 4.14 - Вираженість проявів тривожності у дітей з ГЕРХ 

Рівень тривожності Діти з ГЕРХ, N (%) 

(n=55) 

Контроль, N (%) 

(n=40) 

відсутня 3 (5,45±3,06%) 1 (2,50±2,47%) 

нормальна 23 (41,82±6,65%) 25 (62,50±7,65%) 

дещо підвищена 18 (32,73±6,33%) 14 (35,00±7,54%) 

значно підвищена 4 (7,27±3,50%)* 0 

дуже висока 7 (12,73±4,49%)* 0 

Примітка 1. N/n – кількість обстежених. 

Примітка 2. * - статистично достовірне значення (р<0,05). 

 

Зважаючи на ймовірні гендерні відмінності, що можуть стосуватись 

емоційного стану [88], проведено порівняння у різних статевих групах дітей з 

ГЕРХ (табл. 4.15).  

 

Таблиця 4.15 - Розподіл за ступенем тривожності залежно від статі у дітей 

з ГЕРХ 

Ступінь тривожності Хлопчики N,(%) 

(n=25) 

Дівчатка N,(%) 

(n=30) 

відсутня 2 (8,00±5,43%) 1 (3,33±3,28%) 

нормальна 14 (56,00±9,93%) 9 (30,00±8,37%) 

дещо підвищена 6 (24,00±8,54%) 12 (40,00±8,94) 

значно підвищена 0 4 (13,33±6,21%) 

дуже підвищена 3 (12,00±6,50%) 4 (13,33±6,21%) 

Примітка 1. N/n – кількість обстежених. 

Примітка 2. * - статистично достовірне значення (р<0,05). 
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Підвищений рівень тривожності сумарно достовірно частіше зустрічався 

у дівчаток в порівнянні з хлопчиками – 67 % та 36 % відповідно (p=0,02). Тоді 

як хлопчики у 64 % проявляли відсутній та нормальний рівень тривожності, що 

достовірно частіше у порівнянні з дівчатками (p=0,02). 

Зважаючи на отримані результати, було проведено порівняння рівня 

тривожності виключно серед дівчат дослідної та контрольної групи (таблиця 

4.16).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

Таблиця 4.16 - Рівні тривожності серед дівчат досліджуваної та 

контрольної груп 

Ступінь тривожності Дослідна група (n=30), 

N (%) 

Контрольна група (n=32), 

N (%) 

відсутня 1(3,33±3,28%) 1(3,13±3,08%) 

нормальна 9(30,00±8,37%) 20(62,50±8,56%)* 

дещо підвищена 12(40,00±8,94) 11(34,38±8,40%) 

значно підвищена 4(13,33±6,21%) 0 

дуже висока 4(13,33±6,21%) 0 

Примітка 1. N/n – кількість обстежених. 

Примітка 2. * - статистично достовірне значення (р<0,05). 

 

Виявлено, що дівчата контрольної групи достовірно частіше проявляли 

нормальний рівень тривожності та не виявляли значно підвищеного та дуже 

високого рівня тривожності у порівнянні з дівчатами досліджуваної групи 

(р=0,01). 

Також проведено порівняння вираженості проявів тривожності залежно 

від важкості ендоскопічних змін стравоходу, однак статистично значущої 

різниці не було виявлено (таблиця 4.17). 

Також, зважаючи на те, що стрес може призводити до розладів 

вегетативної регуляції та сприяти порушенню моторики та перистальтики, 



98 
 

дітей досліджуваної групи згруповано в залежності від переважаючого відділу 

автономної нервової системи та рівня тривожності (таблиця 4.18) 

 

Таблиця 4.17 - Ступінь тривожності при різних ступенях ураження 

слизової оболонки стравоходу 

Ступінь 

тривожності 

Група А 

N (%) (n=35) 

Група Б 

N (%) (n=20) 

ІІ ст. (n=4) І ст. (n=31) 

відсутня 0 2 (6,45±4,41%) 1 (5,00±4,87%) 

нормальна 2(50,00±25,00%) 13(41,94±8,86%) 8 (40,00±10,95%) 

дещо підвищена 1(25,00±21,65%) 10(32,26±8,40%) 7 (35,00±10,97%) 

значно підвищена 1(25,00±21,65%) 1(3,23±3,17%) 2 (10,00±6,71%) 

дуже висока 0 5(16,13±6,61%) 2 (10,00±6,71%) 

Примітка1. N/n – кількість обстежених. 

Примітка 2. * - статистично достовірне значення (р<0,05). 

 

Таблиця 4.18 - 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 1. N- кількість обстежених.  

Примітка 2. * - статистично достовірне значення (р<0,05). 

 

У результаті порівняння груп дітей з ГЕРХ залежно від переважання 

однієї з ланок автономної нервової системи (симпатичної, парасимпатичної чи 
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ейтонії) та з різними рівнями тривожності не встановлено значущих 

відмінностей. Це вказує на  незалежну дію кожного із даних чинників (рівень 

тривожності та особливостей автономної нервової системи) в етіології ГЕРХ.   

Висновки: 

1. Діти, котрі хворіють ГЕРХ вірогідно частіше мають високий рівень 

тривожності (20 %), ніж практично здорові діти (0 %) (р=0,001).   

2. Підвищений рівень тривожності більш характерний для дівчаток з 

ГЕРХ, ніж для хлопчиків з ГЕРХ. 

3. Підвищений рівень тривожності у дітей з ГЕРХ не засвідчив асоціації із 

функціонуванням автономної нервової системи. 

4. Дані особливості психоемоційного стану дітей з ГЕРХ необхідно 

враховувати при розробці лікувально-профілактичних заходів. 

 

4.5 Визначення частки генетичної та середовищної компоненти у 

розвитку ГЕРХ у дітей 

У 42 (33,33±4,20 %) дітей досліджуваної групи (n=126) виявлено 

обтяжений спадковий анамнез, а у 37 (29,37±4,06 %) дітей - обтяженість 

спадкового анамнезу стосовно захворювань шлунково-кишкового тракту. Серед 

дітей групи контролю (n=40) лише у 8 (20,00±6,32 %) дітей спадковий анамнез 

був обтяженим, причому у 5 (12,50±5,23 %) дітей – стосовно захворювань 

шлунково-кишкового тракту. 

У даної групи дітей та дітей групи контролю було ретельно зібрано 

генеалогічний анамнез для визначення ролі генетичної та середовищної 

компоненти у розвитку ГЕРХ (за моделлю Edwards) [132]. Результати наведені 

в таблиці 4.19. 

Серед 126 дітей досліджуваної та 40 дітей контрольної групи сумарно 

обтяженість спадкового анамнезу щодо захворювань шлунково-кишкового 

тракту виявлено у 42 дітей (37 дітей з досліджуваної та 5 дітей з групи 

контролю).  
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Таблиця 4.19 - Частота ураженості захворюваннями травної системи ро-

дичів І, ІІ та ІІІ ст. спорідненості обстежуваних дітей із ГЕРХ (за моделлю 

Edwards) 

Тип родичів Кількість родичів у хворих на ГЕРХ та здорових дітей 

Ступінь 

спорідненості 

Діти з ГЕРХ 

(n=37) 

Контрольна група (ЗПГК) 

(n=40) 

Заг. Хв. % Заг. Хв. % 

Родичі І ст. 

всього 
96 37 38,5 103 10 9,7 

у т.ч. батьки 74 31 41,9 80 7 8,8 

у т.ч. сібси 22 6 27,3 23 3 13,0 

Родичі ІІ ст. 148 9 6,1 160 5 3,1 

Родичі ІІІ ст. 506 2 0,4 156 3 1,9 

Всього 750 48 6,4 419 18 4,3 

            

У 37 дітей досліджуваної групи було 750 родичів І, ІІ та ІІІ ступенів 

спорідненості, 48 з них хворіли захворюваннями шлунково-кишкового тракту 

(ШКТ). Частота захворювань шлунково-кишкового тракту у родичів дітей з 

ГЕРХ становила: для родичів І ст. споріднення – 38,5 %, зокрема для батьків – 

41,9 %, для сібсів – 27,3 %; для родичів ІІ ст. споріднення – 6,1 % та для родичів 

ІІІ ст. споріднення – 0,4 %. Отже, у 750 родичів І, ІІ та ІІІ ст. споріднення 

зустрічалось 48 випадків захворювань ШКТ, що становить 6,4 %. 

Проаналізувавши генеалогічний анамнез у 40 дітей загальнопопуляційної 

групи контролю (ЗПГК) було виявлено, що вони мали 419 родичів, зокрема: 

родичі І ст. споріднення – 103 особи, ІІ ст. споріднення – 160 осіб та родичів ІІІ 

ст. споріднення – 156 осіб. Частота захворювань шлунково-кишкового тракту у 

родичів здорових дітей контрольної групи становила: для родичів І ст. 

споріднення – 9,7 %, в тому числі для батьків – 8,8 %, серед сібсів – 13,0 %, 

родичів ІІ ст. споріднення – 3,1 % та ІІІ ст. споріднення – 1,9 %. Отже, 
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загальнопопуляційна частота захворювань шлунково-кишкового тракту 

становила – 4,3 %. 

Оцінку ризику при мультифакторній патології, до якої належить ГЕРХ 

проводять за методом, запропонованим С. Edwards [132], використовуючи 

інформацію про популяційну частоту цього захворювання: якщо частота 

патології в популяції – p, то частота хворих серед родичів (ризик появи 

захворювання) за моделлю С. Edwards – p .  

Оскільки, у родичів дітей із ЗПГК — загальнопопуляційна частота 

захворювань ШКТ 4,3 %, то ризик виникнення захворювань ШКТ = √0,043= 

0,207 = 20,7 %.  

Якщо розходження частот захворювань ШКТ, що очікується та спос-

терігається, пояснюється впливом середовищних факторів, то доля спадковості 

у розвитку захворювань ШКТ в сім’ях дітей із ГЕРХ складає 6,4х100/20,7 = 

30,92%, що відповідає високому генетичному ризику. 

Взагалі, специфічний генетичний ризик до 5 % вважається низьким, 5-

10% - легкого ступеню, 10-20 % - середнього ступеню та понад 20 % - високим. 

Отже, в сім’ях обстежуваних дітей із ГЕРХ ми бачимо високий генетичний ри-

зик захворювань ШКТ.   

Відповідно, доля середовищних факторів для дітей із ГЕРХ= 100 % - 

30,92 % = 69,08 %.   

Оцінюючи успадкування схильності до ГЕРХ в сім’ях пробандів обстежу-

ваних груп дітей за моделлю D. Falconer [133] (таблиця 4.20), ми виявили гене-

тичний ризик для родичів І ст.сп. дітей із ГЕРХ - 25,5 %, в т.ч. батьки - 28,5 %, 

сібси —14,0 %; для родичів ІІ ст. сп. дітей з ГЕРХ – 20,9 %. 

Отже, оцінивши отримані результати, виявлено, що частота захворювань 

шлунково-кишкового тракту у родичів дітей з ГЕРХ становила 6,4 % та була у 

1,5 разів вища, ніж у родичів дітей групи контролю. Частка спадковості у 

розвитку патології травної системи в сім’ях дітей з ГЕРХ складає 30,92 %, 

відповідно доля середовищних факторів: 69,08 %. Отримані дані вказують на 
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мультифакторний генез даної патології внаслідок спільного впливу генетичних 

та середовищних (екзогенних) факторів. 

 

Таблиця 4.20 - Оцінка успадкування схильності до розвитку захворювань 

травної системи в сім’ях пробандів обстежених дітей з ГЕРХ (за моделлю 

Falconer) 

Розподіл 

родичів 

за ст. 

спорід. 

А 

к-сть 

хворих 

n 

к-сть 

всього 

q 

частота 

За Falconer 

Р 

(1- q) 

 

x a b h2 

Родичі I 

ст. сп. 

дітей з 

ГЕРХ, 

всього 

37 96 0,385 0,615 2,661 2,969 0,127 25,5 

В т.ч. 

батьки 

31 74 0,419 0,581 2,636 2,947 0,143 28,5 

В т.ч. 

сібси 

6 22 0,273 0,727 2,782 3,081 0,070 14,0 

ЗПГК 

Родичі I 

ст. сп. 

всього 

10 103 0,097 0,903 3,090 3,367 0 0 

В т.ч. 

батьки 

7 80 0,088 0,912 3,121 3,397 0 0 

В т.ч. 

сібси 

3 23 0,130 1 3,012 3,294 0 0 

Родичі 

II ст. сп. 

дітей з 

ГЕРХ 

9 148 0,061 0,87 3,239 3,507 0,052 20,9 

ЗПГК 

Родичі 

II ст. сп. 

5 160 0,031 0,969 3,432 3,687 0 0 

 

А — кількість родичів із виявленими порушеннями ШКТ; 

n — кількість обстежених родичів; 

q — частота захворювання (частота виявлених змін ШКТ) 

P — готовністть інідивіда до захворювання (Р=1-q) 
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x — середнє значення готовності до захворювання при частоті q 

a — відхилення, яке відповідає значенню q 

b — коефіцієнт регресії родичів до пробандів,   b = (х контролю - х гру-

пи)/а контролю 

h2 — коефіцієнт успадкування схильності:  

для І ст.сп. h2 = 2b (%),  

для ІI ст.сп. h2 = 4b (%),  

для IIІ ст.сп. h2 = 8b (%). 

 

Було розраховано генетичний ризик успадкування схильності до розвитку 

патології ШКТ, який складає для родичів І ст. сп. дітей з ГЕРХ – 25,5 %, в т. ч. 

для батьків – 28,5 % , для сібсів – 14,0 %. Генетичний ризик успадкування 

схильності до захворювань травної системи для родичів ІІ ст.сп. дітей з ГЕРХ – 

20,9 %. 

Вивчення закономірностей успадкування мультифакторних захворювань 

має величезне значення: для виявлення осіб з високим ризиком захворювання 

внаслідок спадкової схильності; для прогнозування перебігу захворювання та 

медико-генетичного консультування сімей; для вибору методів диференційова-

ної профілактики, а також для цілеспрямованого проведення диспансерізації 

сімей з спадковою патологією. 

 



104 
 

РОЗДІЛ 5 

РОЛЬ ГЕНЕТИЧНИХ ФАКТОРІВ У ФОРМУВАННІ СХИЛЬНОСТІ ДО 

РОЗВИТКУ ГАСТРОЕЗОФАГЕАЛЬНОЇ РЕФЛЮКСНОЇ ХВОРОБИ У 

ДІТЕЙ 

 

5.1 Асоціація поліморфізму локусу Leu72Met  гена GHRL з ГЕРХ 

Проведено молекулярно-генетичне дослідження поліморфного локусу  

c.214C>A  (р. Leu72Met)  гена GHRL (номер поліморфізму в базі даних NCBI – 

rs696217 ). Фрагмент гена величиною 373 п.н. був ампліфікований із 

використанням праймерів (GREL2F 5'- TGA CCT CAC TGT TTC TGG AAG–3', 

GREL2R 5'-GGA CCC TGT TCA CTG CCA C-3'). Аналіз продуктів полімеразної 

ланцюгової реакції (ПЛР) проводили методом ПДРФ (поліморфізму довжин 

рестрикційних фрагментів). У результаті обробки продукту ПЛР ендонуклеазою 

рестрикції  BsrI на електрофореграмі візуалізуються фрагменти величиною: 373  

п.н. – генотип 214 АА (Met/Met) , 373 п.н., 272 п.н. та 101 п.н. – генотип 214 CА 

(Leu /Met), 272 п.н. та 101 п.н. –  генотип 214 СС (Leu / Leu), відповідно.   

 

  

      1             2             3               4              5      

Рисунок 5.1 – Електрофореграма рестрикційного аналізу продуктів ПЛР SNP 

c.214C>A,  р. Leu72Met  гена GHRL 1 (2% агарозний гель):1- Met/Met генотип 

(373 п.н.); 2,4,5-Leu/Met генотип (373 п.н., 272 п.н., 101 п.н.); 3- Leu/Leu 

генотип (272 п.н., 101 п.н.) 

373 п.н. 

272 п.н. 

101 п.н. 
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Електрофореграму молекулярно-генетичного дослідження поліморфізму 

Leu72Met  гена GHRL наведено на рис. 5.1.  

У результаті проведеного молекулярно-генетичного аналізу ДНК у 100 

осіб дослідної групи з ГЕРХ та 40 осіб контрольної встановлено генотип щодо 

поліморфного локусу р.Leu72Met  гена GHRL. Однонуклеотидний поліморфізм 

зумовлений заміною цитозину (алель 214C) на аденін (алель 214А) та, 

відповідно, амінокислотну заміну лейцину на метіонін - Leu72Met.  

Результати молекулярно-генетичного аналізу локусу Leu72Met  гена 

GHRL у дослідній групі дітей з ГЕРХ наведено у табл. 5.1.  

 

Таблиця 5.1 - Частоти генотипів та алелів локусу  Leu72Met  гена GHRL у 

дітей з ГЕРХ 

Генотипи/алелі 

Частоти алелів та генотипів, % 

Фактична 

частота, % 

Теоретично очікувана 

частота (HWE)  
χ2 p 

GHRL 214СС 82,0 80,1 

4.08 0.04 

GHRL 214CА 15,0 18,8 

GHRL 214АА 3,0 1,1 

GHRL 214С  – 

GHRL 214А  – 

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

 

У якості контролю сформовано групу дітей із 40 практично здорових 

дітей. Матеріалом для дослідженням були 40 зразків ДНК, виділеної із клітин 

букального епітелію. 

Результати молекулярно-генетичного аналізу локусу c.Leu72Met  гена 

GHRL у дітей контрольної групи наведено у табл. 5.2.  
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Таблиця 5.2 - Частоти генотипів та алелів локусу  Leu72Met  гена GHRL у 

дітей контрольної групи 

Генотипи 

/алелі 

Частоти алелів та генотипів, % 

Фактична 

частота, % 

Теоретично очікувана 

частота (HWE), %  
χ2 p 

GHRL 214СС 57,5 62,0 

2,91 0,09 

GHRL 214CА 42,5 33,5 

GHRL 214АА 00,0 4,5 

GHRL 214С  – 

GHRL 214А  – 

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

 

Встановлений розподіл генотипів за поліморфним варіантом c.Leu72Met 

гена GHRL в контрольній групі вірогідно не відрізняється від теоретично 

очікуваного щодо рівноваги Харді-Вайнберга (табл. 5.2). Проте, у дослідній 

групі дітей (табл. 5.1) відмічено відмінність у співвідношеннях генотипів від 

розподілу Харді-Вайнберга, що досягла значення χ2=4,08, р=0,04. 

  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. Результати розподілу 

генотипів у дітей з ГЕРХ у порівнянні з контролем наведено на рис 5.2.   

У результаті проведеного молекулярно-генетичного аналізу встановлено 

статистично вірогідні відмінності у співвідношенні генотипів гена GHRL між 

групою дітей із ГЕРХ у порівнянні групою із контрольною вибіркою (χ2=12,94, 

р=0,002).  

Обчислені показники відношення шансів виникнення ГЕРХ залежно від 

комбінації алелів локусу c.214C>A гена греліну наведено у табл. 5.3 
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Рисунок 5.2 - Розподіл генотипів поліморфного локусу р.Leu72Met  гена GHRL 

у дітей з ГЕРХ  у порівнянні з контролем (χ2=12,94, р=0,002). 

 

Таблиця 5.3 - Розподіл генотипів поліморфного локусу p.Leu72Met  гена 

GHRL у досліджених групах 

GHRL генотип 

Дослідна 

група 

Контроль

на група 
χ2 p OR 

n = 100 n = 40 

12,94 0,002* 

знач. 95% CI 

GHRL 214СС 82,0 57,5 3,37 1,50 – 7,56 

GHRL 214CА 15,0 42,5 0,24 0,10 – 0,55 

GHRL 214АА 3,0 0,0 2,91 0,15 – 57,58 

Примітка 1. n – кількість осіб, р – значимість відмінностей у розподілі генотипів між 

контрольною і дослідною групами, OR (odds ratio) – коефіцієнт відношення шансів. 

Примітка 2. *- статистично вірогідне значення. 

 

Як свідчать результати статистичної обробки отриманих даних та 

визначений показник відношення шансів, який відображає ризик розвитку 

ГЕРХ, відмінності у частотах генотипів досліджуваної та контрольної груп є 

значимі, як і показники OR для генотипу GHRL 214СС та GHRL 214CА (табл. 

5.3).  
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Встановлено, що наявність генотипу GHRL 214CС зумовлює зростання 

ризику  ГЕРХ  у 3,4 рази при вірогідному довірчому інтервалі СІ: 1,50 – 7,56. 

На противагу, генотип GHRL 214CА виявляє вірогідний протективний ефект: 

OR=0,24, СІ: 0,10 – 0,55. Тобто, при такому генотипі в дитини  значно 

знижений ризик розвитку ГЕРХ – 0,24 у порівнянні з умовною одиницею.  

Зважаючи на виявлені відмінності щодо розподілу генотипів 

поліморфного локусу поліморфного локусу c.Leu72Met  гена GHRL у дітей із 

ГЕРХ у порівнянні з контрольною групою, вважали доцільним провести 

дослідження щодо частот алелів в аналізованих вибірках. Показники частот 

алелів локусу c.Leu72Met  гена GHRL у досліджуваних групах пацієнтів 

дитячого віку наведені у табл. 5.4. 

 

Таблиця 5.4 - Частота алелів поліморфного локусу  Leu72Met  гена GHRL 

у досліджених групах 

Аллелі гена 

GHRL 

Частота, % 

χ2 p 

OR 
Дослідна 

група, 

n = 100 

Контрольна 

група, 

n = 40 
знач. 95% CI 

GHRL 214С 89,5 78,8 
5,63 0,02* 

2,30 1,14 – 4,64 

GHRL 214А 10,5 21,3 0,43 0,22 – 0,88 

Примітка 1. n – кількість осіб, р – значимість відмінностей у розподілі генотипів між 

контрольною і дослідною групами, OR (odds ratio) – коефіцієнт відношення шансів. 

Примітка 2. *- статистично вірогідне значення. 

 

Як свідчать результати, наведені у табл. 5.4, встановлено статистично 

вірогідні відмінності у частотах нормального С та низько функціонального А 

алелів локусу c.214C>A (р.Leu72Met) гена GHRL у досліджуваних групах 

пацієнтів (χ2=5,63, р<0,05). Обчислення показника відношення шансів виявило 

вірогідний протективний ефект щодо алеля А: OR=0,43, СІ: 0,22 – 0,88 та 

асоціацію алеля С із вірогідним зростанням ризику ГЕРХ у 2,3 рази при 

довірчому інтервалі ДІ: 1,14 – 4,64.  
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Таким чином, отримані дані вказують що генетичним чинником, який 

збільшує ризик виникнення ГЕРХ є наявність в генотипі алелю 214 С гена 

GHRL (Leu). Слід відмітити, що даний алель і є більш поширеним у загальній 

популяції. Частота мінорного алелю GHRL 214А (Met72) у контрольній групі 

склала 21 %, а в дослідній 11 %. Дані результати стосуються української 

популяції. Необхідно вказати, що дослідження даного генетичного локусу 

серед українців не проводилося і ми вперше повідомляємо частоти алелів 

локусу р.Leu72Met гена GHRL. Так, у різних етнічних вибірках його частота 

становить від 7,4 % до 22,35 % [135-143]. 

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 і ін., 2008), 

18,1 % в корейців ( Кім і ін, 2006) і ~ 20 % у японців (Ando і співавт, 2006; 

Kuzuya і ін, 2006). Частота алеля Met72 в нашому дослідженні склала 21 %, що 

було трохи вище, ніж дані, що надаються НарМар (15,6 %, N = 90). Різниця в 

розподілі генотипів може відображати відмінності в генетичному тлі, і тому 

варіанти генів можуть бути пов'язані з різними відносними ризиками в різних 

популяціях. 

Нещодавно було встановлено Leu72Met поліморфізм в нерівноважному 

зчепленні з декількома варіантами в інших популяціях, таких як 604 C>T (RS27 

647), 265>T (rs4684677), 3056 Т>С (rs2075356) (Андо і ін., 2006; Zavarella і ін, 

2008), але їх біологічні ефекти були невідомі. 

Для з’ясування типу прояву даного алеля проведено обчислення 

показників ризику ГЕРХ за домінантною та рецесивною моделями 

успадкування. Результати підрахунку коефіцієнту відношення шансів при 

урахування різних типів прояву алелів гена GHRL наведено у табл. 5.5 та 5.6.  

Як свідчать результати обчислень, статистично вірогідні відмінності 

щодо комбінацій алелів та генотипів гена GHRL виявлено при урахуванні 

рецесивного типу успадкування (табл. 5.6). При гіпотезі домінантного типу 

успадкування алелів локусу Leu72Met  гена GHRL відмінності між групами не 
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досягнули  вірогідних значень (р=0,27), а показники відношення шансів (OR) 

були у межах невірогідного довірчого інтервалу. 

 

Таблиця 5.5 - Обчислення показника відносного ризику ГЕРХ залежно від 

генотипу поліморфного локусу Leu72Met гена GHRL за домінантною моделлю 

успадкування. 

Генотип 

гена GHRL 

Частота, % 

χ2 p 

OR 

Дослідна 

група, 

n = 100 

Контрольна 

група, 

n = 40 
знач. 95% CI 

Leu/Leu+Leu/Met 97,0 100,0 
1,23 0,27 

0,34 0,02 – 6,81 

Met/Met 3,0 0,0 2,91 0,15 – 57,58 

Примітка 1. n – кількість осіб, р – значимість відмінностей у розподілі генотипів між 

контрольною і дослідною групами, OR (odds ratio) – коефіцієнт відношення шансів. 

Примітка 2. *- статистично вірогідне значення. 

 

Таблиця 5.6 - 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 

Контрольн

а 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 осіб, р – значимість відмінностей у розподілі генотипів між 

контрольною і дослідною групами, OR (odds ratio) – коефіцієнт відношення шансів. 

 

Високий ступінь  вірогідності відмінностей розподілу генотипів був 

отриманий при допущені рецесивного типу прояву алелю 214C гена GHRL 

(р=0,003). Отримані дані свідчать, що наявність алеля 214C в гомозиготному 
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стані  (генотип Leu/Leu) зумовлює зростання ризику ГЕРХ у 3,4 рази. Показано 

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

показник відношення шансів  0,30 при ДІ: 0,13 – 0,67.  

Також проаналізовано частоти генотипів локусу c.Leu72Met  гена GHRL у 

дітей різної статі з ГЕРХ  (табл. 5.7). 

 

Таблиця 5.7 - Розподіл генотипів поліморфного локусу c.Leu72Met  гена 

GHRL залежно від статі пацієнтів досліджуваних груп 

Генотип 

GHRL 

Дівчатка Хлопці 

Дослідна 

група, % 

(n=56) 

Контрольна 

група, % 

(n=21) 

Дослідна 

група, % 

(n=44) 

Контрольна 

група, % 

(n=19) 

214СС 83,9 (47) 76,2 (16) 79,5 (35) 36,8 (7) 

214СА 14,3 (8) 23,8 (5) 15,9 (7) 63,2 (12) 

214АА 1,8 (1) -(0) 4,5 (2) -(0) 

χ2= 1,31,  р = 0,52 χ2= 6,54,  р = 0,01* 

Примітка 1. n – кількість осіб, р – значимість відмінностей у розподілі генотипів між 

контрольною і дослідною групами. 

Примітка 2. *- статистично вірогідне значення.  

 

Так, у 83,9 % дівчат та 79,5 % хлопчиків з ГЕРХ виявили гомозиготний 

генотип GHRL 214CC - Leu / Leu, що було подібним до дівчат контрольної 

групи. Суттєва різниця в ґендерному аналізі спостерігалася серед хлопчиків: 

частота гетерозиготного генотипу GHRL Leu/Met серед хлопчиків 

досліджуваної групи становила 16 % та 60 % у контролі (р = 0,01). 

На рисунку 5.3 представлено розподіл у встановлених групах генотипу 

залежно від глибини ураження слизової оболонки (ерозивні зміни та поверхневі 

запальні зміни) шлунково-кишкового тракту. 

Не було виявлено жодних достовірних відмінностей щодо частот певних 

генотипів локусу c.214C>A (р.Leu72Met) гена GHRL у досліджуваних групах 
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пацієнтів, розподілених залежно від важкості ураження шлунково-кишкового 

тракту.  

 

 

Рисунок 5.3 - Розподіл генотипів поліморфного локусу р.Leu72Met  гена GHRL 

у дітей з ГЕРХ з ерозивними та поверхневими запальними змінами. 

 

Висновки: 

1. Встановлено розподіл алелів та генотипів локусу c.214C>A 

(р.Leu72Met) гена GHRL у дітей з ГЕРХ.  

2. Генетичним чинником, який збільшує ризик виникнення ГЕРХ є 

наявність в генотипі алелю 214 С гена GHRL (Leu). Генотип GHRL 214CС 

асоціюється із трикратним зростанням ризику розвитку ГЕРХ.  

3. Виявлено гендерні відмінності щодо ризику розвитку ГЕРХ при 

різних генотипах гена греліна. При наявності генотипу GHRL 214СС (Leu/Leu) 

відносний ризик мати ГЕРХ для хлопців є збільшеним у понад 6 разів. 

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

генотип  GHRL 214СА (Leu/Met). 
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4. Не встановлено відмінностей у розподілі алелів та генотипів 

залежно від наявності ерозивних чи поверхневих запальних змін слизової 

оболонки шлунково-кишкового тракту. 

 

5.2 Особливості розподілу алелів та генотипів  поліморфного локусу 

С825Т гена GNB3 у дітей з ГЕРХ 

Проведено молекулярно-генетичне дослідження поліморфного локусу  

C825T гена GNB3 (номер поліморфізму в базі даних NCBI – rs5443 ). Фрагмент 

гена величною 268 п.н. був ампліфікований із використанням праймерів GP-1 

(sense, 5-TGACCCACTTGCCACCCGTGC-3') та GP-2 (antisense, 5'-

GCAGCAGCCAGGGCTGGC-3').  

У результаті обробки продукту ПЛР ендонуклеазою рестрикції  BseD1 на 

електрофореграмі візуалізуються фрагменти величиною: 268  п.н. – генотип 

825ТТ , 268 п.н., 152 п.н. та 116 п.н. – генотип 825CТ, 152 п.н. та 116 п.н. –  

генотип 825 СС, відповідно.   

Електрофореграму молекулярно-генетичного дослідження поліморфізму 

C825T  гена GNB3 наведено на рис. 5.4.  

 

 

Рисунок 5.4 – Електрофореграма рестрикційного аналізу продуктів ПЛР SNP 

C825T гена GNB3 1 (2 % агарозний гель): 1,7,9 – генотип 825 СС; 2-4, 6, 10-

генотип 825CТ; 8 – генотип 825ТТ 

 

268 п.н. 

152 п.н. 

116 п.н. 
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Однонуклеотидний поліморфізм зумовлений заміною цитозину (алель 

825С) на тимін (алель 825Т).  Результати молекулярно-генетичного аналізу 

локусу C825T  гена GNB3 у дослідній групі дітей з ГЕРХ наведено у табл. 5.8.  

 

Таблиця 5.8 - Частоти генотипів та алелів локусу  C825T  гена GNB3 у 

дітей досліджуваної групи 

Генотипи/алелі 

Частоти алелів та генотипів, % 

Фактична 

частота, % 

Теоретично очікувана 

частота (HWE)  
χ2 p 

GNB3 825СС 42,0 47,6 

6,88 0,009 
GNB3 825CT 54,0 42,8 

GNB3 825 TT 4,0 9,6 

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

 

Результати молекулярно-генетичного аналізу локусу C825T  гена GNB3 у 

дітей контрольної групи наведено у табл. 5.9 

 

Таблиця 5.9 - Частоти генотипів та алелів локусу  C825T  гена GNB3 у 

дітей контрольної групи 

Генотипи/алелі 

Частоти алелів та генотипів, % 

Фактична 

частота, % 

Теоретично 

очікувана частота 

(HWE)  

χ2 p 

GNB3 825СС 40,0 47,3 

4,57 0,03 
GNB3 825CT 57,5 43,0 

GNB3 825TT 2,5 9,8 

Примітка. HWE  (Hardy-Weinberg equilibrium) - рівновага Харді-Вайнберга. 
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Встановлений розподіл генотипів за поліморфним варіантом C825T  гена 

GNB3 у дослідній та контрольній групах вірогідно відрізняється від теоретично 

очікуваного щодо рівноваги Харді-Вайнберга (табл. 5.8 та табл. 5.9). 

У обох групах дітей відмічено надлишок гетерозиготного генотипу GNB3 

825CT при нестачі гомозигот GNB3 825 TT (χ2=6,88, р=0,0009). 

У понад половини обох груп дітей виявлено гетерозиготний генотип 

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

ГЕРХ. Результати проведеного молекулярно-генетичного аналізу та подальших 

статистичних обрахунків  наведені у таблиці 5.10.  

 

Таблиця 5.10 - Розподіл генотипів поліморфного локусу  C825T  гена 

GNB3 у досліджуваних групах 

GNB3 генотип 

Дослідна 

група, % 

Контрольна 

група, % 
χ2 p OR 

n = 100 n = 40 

0,27 0,87 

знач. 95% CI 

GNB3 825СС 42,0 40,0 1,09 0,51 – 2,29 

GNB3 825CT 54,0 57,5 0,87 0,41 – 1,82 

GNB3 825TT 4,0 2,5 1,63 0,18 – 15,00 

Примітка. n – кількість осіб, р – значимість відмінностей у розподілі генотипів між 

контрольною і дослідною групами, OR (odds ratio) – коефіцієнт відношення шансів. 
 

Розподіл генотипів поліморфного локусу  C825T  гена GNB3 у дітей із 

ГЕРХ був подібний до встановленого у контрольній групі (χ2=0,27, р=0,87). 

Обчислені показники відношення шансів виникнення ГЕРХ залежно від 

генотипу  локусу C825T гена GNB3 наведено у табл. 5.10, усі вони є у 

незначущих межах. Показники частот алелів локусу  C825T  гена GNB3 у 

досліджуваних групах пацієнтів дитячого віку наведені у табл. 5.11. 

Як свідчать результати проведених обрахунків, частоти нормального С  

(69 %) та високофункціонального Т (31 %)  алелів локусу C825T гена GNB3 

практично не відрізнялись у досліджуваній та контрольній групах.  Слід 
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відмітити, що встановлений розподіл співпав з даними інших досліджень у 

європейській популяції. 

 

Таблиця 5.11 - Частота алелів поліморфного локусу  C825T  гена GNB3 у 

досліджуваних групах 

Алелі гена 

GNB3 

Частота, % 

χ2 p 

OR 
Дослідна 

група, 

n = 100 

Контрольна 

група, 

n = 40 
знач. 95% CI 

GNB3 825С 69,0 68,8 
0,00 0,97 

1,01 0,58 – 1,77 

GNB3 825Т 31,0 31,3 0,99 0,56 – 1,73 

Примітка. n – кількість осіб, р – значимість відмінностей у розподілі генотипів між 

контрольною і дослідною групами, OR (odds ratio) – коефіцієнт відношення шансів. 
 

Частота Т аллеля GNB3 825CT поліморфізму є  вищою в азіатських 

популяціях (42-53 %), ніж в європейській популяції (27-42 %) [104,107]. 

Відомо, що GNB3 825ТТ генотип асоціюється з функціональною диспепсією в 

японців [111], що контрастує із західним дослідженнями.  В європеоїдній 

популяції з функціональною диспепсією пов'язують генотип GNB3 825CC 

[112]. У дослідженнях de Vries et al. повідомляється, що ГЕРХ пов'язаний з СТ 

генотипом GNB3 C825T поліморфізму в порівнянні з генотипом CC [105]. 

Генетичні дослідження асоціації для функціональної диспепсії виявили такі ж 

результати, як і для синдрому подразненого товстого кишківника (СПК), а 

саме: GNB3 825T аллель може бути пов'язана з СПК та закрепом в корейців 

[113]. Отримані нами дані співпадають з результатами Tadayuki Oshima et al. :  

між GNB3 825 CT генотипом і симптомами ГЕРХ зв'язку не виявлено [114].  Ці 

результати свідчать на користь думки про значні варіації в генетичному ефекті 

GNB3 залежно від етнічної приналежності [116]. 

Також, ми проаналізували частоти генотипів локусу С825Т гена GNB3 у 

дітей різної статі з ГЕРХ  (табл. 5.12). 
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Таблиця 5.12 - Розподіл генотипів поліморфного локусу C825T  гена 

GNB3 залежно від статі пацієнтів 

Генотип 

GNB3 

Дівчатка Хлопці 

Контрольна 

група, % 

(n=21) 

Дослідна 

група, % 

(n=56) 

Контрольна 

група, % 

(n=19) 

Дослідна 

група, % 

(n=44) 

GNB3 825СС 47,6 35,7 31,6 47,7 

GNB3 825CT 47,6 60,7 68,4 47,7 

GNB3 825TT 4,8 3,6 0,00 4,5 

χ2= 1,07, Р =0,59 χ2=2,72 , Р = 0,26 

Примітка. n – кількість осіб, р – значимість відмінностей у розподілі генотипів між 

контрольною і дослідною групами. 

 

Результати проведених статистичних обрахунків вказують на відсутність 

вірогідних відмінностей у розподіл генотипів поліморфного локусу C825T гена 

GNB3 як між хлопчиками і дівчатками дослідної та контрольної груп, так і в 

групах між собою (р>0,05).  

 

5.3 Асоціація генотипів поліморфного локусу С825Т гена GNB3 з даними 

рН-метрії, параметрами фізичного розвитку та функціонуванням автономної 

нервової системи у дітей з ГЕРХ 

Проаналізовано розподіл генотипів локусу С825Т гена GNB3 у групах 

пацієнтів з різними клінічними проявами ГЕРХ. Розподіл генотипів у групах 

пацієнтів з езофагітом (І-ІІ ст. за Tytgat), без езофагіту, у пацієнтів з 

диспептичними симптомами та при наявності синдрому подразненого 

кишківника з закрепом (Римські критерії IV) не відрізнявся як від даних 

контрольної групи так і між собою (додаток А – табл. 5.13).  

При порівнянні пацієнтів з ГЕРХ за результатами pH-метрії виявлено 

значущі відмінності у розподілі генотипів локусу C825T  гена GNB3 (р<0,05). 

Серед пацієнтів з гіперацидним  ГЕРХ (pH 0,86-1,59) третина мала генотип СС і 

зовсім не виявлено осіб з генотипом ТТ, у той же час у групі дітей з 
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нормальним та гіпоацидним ГЕРХ (pH 1,60-3,59) у 25 % пацієнтів виявлено 

генотип ТТ. Отримані дані вказують на асоціацію генотипу локусу C825T гена 

GNB3 із даними pH-метрії (табл. 5.14 та табл. 5.15). Імовірний механізм такої 

дії потребує окремого обговорення. 

 

Таблиця 5.14 - Розподіл генотипів C825T при різній кислотності 

шлункового вмісту у дітей з ГЕРХ 

Значення pH N (%) Генотип C825T 

CC (%) CT (%) TT (%) 

pH 7,00-8,50 0 0 0 0 

pH 3,60-6,99 1 (4,76%) 0 1(100%) 0 

pH 2,30-3,59 4 (19,04%) 0 3(75%) 1(25%) 

pH 1,60-2,29 3 (14,29%) 0 2(66,67%) 1(33,33%) 

pH 1,30-1,59 5 (23,81%) 1(20%) 4(80%) 0 

pH 0,86-1,29 8 (38,1%) 3(37,5%) 5(62,5%) 0 

Всього  21 (100%) 4(19,04%) 15(71,43%) 2(9,52%) 

Примітка. N – кількість осіб 

 

Зважаючи на невеликі вибірки пацієнтів з різними значеннями рН-метрії, 

ми розділили усіх дітей груп дослідження на три підгрупи: нормо-, гіпо- та 

гіперацидність. 

За результатами цілого ряду публікацій,  наявність алелю Т є чинником 

схильності до ожиріння, гіпертонічної хвороби [117,118].  Показано, що при 

наявності алелю Т локусу C825T  гена GNB3 має місце альтернативний 

сплайсинг і зростання  експресії м-РНК [119]. Проте, Ruiz-Velasco V. і Ikeda 

S.R. у своїх дослідженнях показали, що білок Gb3s, який експресується із 

вкороченого варіанту є функціонально неактивним [120].  

За даними Tadayuki Oshima et al., частота генотипу ТТ була значимо вище 

в осіб з  епігастральним болевим синдромом. Генотип 825TT, який зумовлює 
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підвищення трансдукції сигналу через Gb3s, може бути залучений в зміну 

гастродуоденальної моторики і розвиток диспептичних симптомів [114].  

 

Таблиця 5.15 - Розподіл генотипів C825T гена GNB3 залежно від 

кислотності шлункового вмісту у дітей з ГЕРХ 

Ацидність 

шлункового вмісту 

Генотип C825T  гена GNB3 

СС, 

N(%) 

СТ, 

N(%) 

ТТ, 

N(%) 

Гіперацидність 

(n=13) 

4 

(30,8%) 

9 

(69,2%) 
0* 

Нормо- та гіпоацидність       

(n=8) 
0 

6 

(75,0%) 

2 

(25,0%)* 

Всього 

(n=21) 

4 

(19,04%) 

15 

(71,43%) 

2 

(9,52%) 

Примітка 1. N/n – кількість обстежених. 

Примітка 2. * - статистично достовірне значення (р<0,05) 

Примітка 3. Гіперацидність - внутрішньошлункова pH 0,86-1,59; нормо- та 

гіпоацидність - внутрішньошлункова pH 1,60-3,59. 
 

Зважаючи на значну кількість публікацій щодо асоціації поліморфізму 

С825Т із ожирінням та резистентністю до інсуліну ще одним завданням роботи 

було проаналізувати показники фізичного розвитку дітей з ГЕРХ. Проведено 

визначення індексу маси тіла (ІМТ) та показника z-score, який відображає 

відхилення від середніх значень (таблиця 5.16).  

Показник стандартизованого відхилення (z-score) може  мати позитивне  

або негативне  значення. Як свідчать дані, наведені в таблиці 5.16, в усіх 

генотипових групах середнє значення показника  z-score мало від’ємний знак, 

що вказує на менші, ніж відповідні для віку показники нутрітивного статусу у 

дітей з ГЕРХ. Показники ІМТ та z-score у групах пацієнтів з ГЕРХ з різним 

генотипом  за локусом С825Т гена GNB3 вірогідно не відрізнялися (р>0,05). 

Наближалася до значимого значення відмінність середнього значення ІМТ між 

групами з генотипом 825ТТ та 825СС (р=0,08).  
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Таблиця 5.16 - Показники нутрітивного статусу дітей з ГЕРХ 

Генотипова 

група 

ІМТ z-score 

М ±m min max М±m min max 

825 СС 

n=41 
17,11± 2,99 12,6 23,0 - 0,49±1,28 - 3,41 1,60 

825 СТ 

n=55 
17,20±3,06 11,5 24,5 - 0,55±1,37 - 4,36 1,94 

825 ТТ 

n=4 
15,78±1,35 14,7 17,6 - 0,48±0,30 - 0,92 - 0,28 

Разом 

(n=100) 
17,11±2,96 11,5 24,5 -0,52±1,29 -4,36 1,94 

Примітка. n – кількість обстежених; ІМТ – індекс маси тіла, М±m – середнє та 

відхилення від середнього, min – мінімальне значення,   max – максимальне значення,  z-

score – показник стандартизованого відхилення z. 

 

Зважаючи, що розкид показника стандартизованого відхилення z-score 

серед дітей з ГЕРХ був у межах від -4,36 до 1,94, вважали доцільним 

проаналізувати співвідношення пацієнтів з від’ємним (менше середньо 

визначеної норми) та додатнім (нормальним чи вищим середньо визначеної 

норми) значенням показника z-score у пацієнтів з різними генотипами гена 

GNB3 (таблиця 5.17).  

Проаналізувавши розподіл алелів C825T гену GNB3 у дітей з 

переважанням різних відділів вегетативної нервової системи виявили, що серед 

пацієнтів з СС генотипом значно частіше спостерігалось переважання тонусу 

ПНС (67,44 %), а генотип ТТ найчастіше виявляли серед пацієнтів з ейтонією 

(10 %). У результаті проведених статистичних обрахунків виявлено значущі 

відмінності у розподілі пацієнтів з різними генотипами локусу C825T гена 

GNB3 між групами дітей з переважанням тонусу СНС, ПНС та групою ейтонії 

(р<0,05). Аналіз стану автономної нервової системи у пацієнтів з ГЕРХ з 

різними генотипами локусу C825T гена GNB3 наведено у табл. 5.18.  
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Таблиця 5.17 - 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* 

Примітка1. n - кількість;  z-score – показник стандартизованого відхилення.  

Примітка 2. * - статистично достовірне значення (р≤0,05). 

 

Таблиця 5.18 - Стан автономної нервової системи у пацієнтів з ГЕРХ з 

різними генотипами локусу C825T гена GNB3 

ВНС 

Генотип C825T 

СС 

N(%) 

СТ 

N(%) 

ТТ 

N(%) 

СНС(n=47) 10(21,28±5,97%) 34(72,34±6,52%) 2(4,26±2,94%) 

ПНС(n=43) 29(67,44±7,15%)* 13(30,23±7,00%) 1(2,33±2,30%) 

Ейтонія (n=10) 2(20,00±12,65%) 7(70,00±14,49%) 1(10,00±9,49%) 

Примітка. N – кількість обстежених; СНС – переважання симпатичної нервової 

системи; ПНС – переважання парасимпатичної нервової системи. 

 

Проаналізувавши особливості ВНС у групах пацієнтів з різними 

генотипами локусу C825T гена GNB3, виявлено асоціацію генотипу СС із 

переважанням ПНС. Показник додаткових шансів показав семикратне 

переважання симпатичної нервової над симпатичною (ВШ=7,46, ДІ: 2, 89 – 

19,23) при наявності генотипу СС локусу C825T гена GNB3.   
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За даними деяких авторів [75,83], переважання ПНС зумовлює 

гіперсекрецію соляної кислоти, що співпадає із отриманими нами результатами. 

Як вказано вище, низькі значення внутрішньошлункової рН-метрії  виявляли 

практично в усіх дітей з переважанням тонусу ПНС. Припускаємо, що 

наявність генотипу СС через механізми активації G – білків зумовлює 

підвищення активності парасимпатичної ланки, котра в свою чергу підвищує 

секреторну активність залоз. Попередньо отримані нами результати не виявили 

асоціації між наявністю певного генотипу гена GNB3 та ГЕРХ. Проте, було 

показано позитивну кореляцію між СС генотипом та гіперацидністю за 

результатами рН-метрії [156,157]. Таким чином, виявлення генотипу СС локусу 

C825T гена GNB3 може бути показником схильності до підвищеної кислотності 

шлункового вмісту, яка в поєднанні з іншими чинниками може призводити до 

виникнення ГЕРХ.  

Генетичне тестування локусу C825T гена GNB3 проводиться один раз на 

життя, є недороговартісною та неінвазивною процедурою (може бути 

використано аналіз ДНК з клітин букального епітелію). Його результати 

можуть надавати додаткову інформацію щодо прогнозування перебігу  ГЕРХ у 

дітей. Виявлення генотипу СС локусу C825T гена GNB3 може бути одним із 

додаткових маркерів, який вказує на схильність до переважання тонусу ПНС 

над СНС  і підвищеної кислотності шлункового вмісту. 

У групах пацієнтів з ГЕРХ з генотипом 825СТ та 825ТТ переважали діти 

у яких спостерігали відставання у фізичному розвитку, відповідно 62 % та 

100% осіб. Встановлено статистично значущу відмінність щодо співвідношення 

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

генотипами 825СТ та 825ТТ гена GNB3 (таблиця 5.17). Таким чином, у 

пацієнтів з ГЕРХ наявність генотипу 825СТ та 825ТТ гена GNB3 можна 

вважати чинником схильності до знижених показників фізичного розвитку. 

Отримані результати корелюють із виявленими асоціаціями щодо результатів 

pH-метрії у пацієнтів з ГЕРХ.  
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Висновки:  

1. Встановлений розподіл генотипів та частоти алелів поліморфного 

локусу C825T гена GNB3 у дітей із ГЕРХ не відрізняється від встановлених у 

контрольній групі показників. В даній вибірці частота алелю 825Т гена GNB3 

співпала у дослідженій групі дітей з ГЕРХ та контролі і становить 31 %.  

2. Виявлено асоціацію генотипу локусу C825T гена GNB3 із даними pH-

метрії: у пацієнтів з гіперацидним ГЕРХ переважно виявляли генотип 825СС, а 

у дітей з нормо- та гіпоацидним ГЕРХ із вищою частотою генотип 825ТТ.  

3. Розподіл генотипів локусу C825T гена GNB3 у групах пацієнтів з 

езофагітом, без езофагіту, у пацієнтів з диспепсією та при наявності синдрому 

подразненого кишківника з закрепом не відрізнявся як від даних контрольної 

групи так і між собою. 

4. У 39 % пацієнтів з ГЕРХ встановлено нормальне значення та у 61 % 

відставання щодо показників фізичного розвитку. Наявність генотипу 825СТ та 

825ТТ гена GNB3 у пацієнтів з ГЕРХ можна вважати чинником схильності до 

знижених показників фізичного розвитку. 
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РОЗДІЛ 6 

ПРОГНОСТИЧНА МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ РОЗРАХУНКУ РИЗИКУ 

ВИНИКНЕННЯ ГЕРХ У ДІТЕЙ 

 

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. Дані фактори відображені в 

таблиці 6.1 

 

Таблиця 6.1 - 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 

 

Достовірність даної моделі (р) становить 0,0035, при ксі-квадрат (Chi-

square) 13,59 при значенні ступеню свободи 3. R-квадрат Нейджелкерка 

(Nagelkerke R Square) складає 0,141, тобто 14,1 % дисперсії щодо можливості 

появи ГЕРХ у дітей можна спрогнозувати за допомогою даної моделі, при 

цьому відсоток правильно спрогнозованих позитивних випадків ГЕРХ 

становить 96 %, негативних 31,4 %, а загальна доля правильного прогнозу 

становить 79,3 % (табл. 6.2). 

 

Таблиця 6.2 - Класифікація спостережених та прогнозованих значень 

Спостереження 

Прогнозовані 

ГЕРХ Відсоток 

правильних ні так 

ГЕРХ 
ні 11 24 31,4 

так 4 96 96,0 

Загальний відсоток   79,3 
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Формула для обрахування R для виявлення вірогідності впливу обраних 

чинників на виникнення ГЕРХ у дітей буде мати вигляд: 

R=19,705+0,113*X1-19,508*X2-20,629*X3 

Серед обраних факторів абсолютно провокуючим є вік дитини, тобто чим 

старший вік, тим більша ймовірність виникнення ГЕРХ. У той же час стосовно 

наявності чи відсутності генотипів GHRL 214CС (Leu/Leu) або GHRL 214CА 

(Leu/Met) слід зауважити, що в отриманому нами рівнянні константа К є 

величиною, що вказує на значення коефіцієнта регресії при відсутності дії 

жодного фактору. Однак, в реальних умовах зазвичай присутній один із 

генотипів - GHRL 214CС (Leu/Leu) або GHRL 214CА (Leu/Met). Тому робити 

висновки про превентивний або провокуючий вплив конкретного генотипу за 

вектором його коефіцієнта регресії βі не можна, незважаючи на те, що обидва 

генотипи мають коефіцієнт регресії βі із знаком «-». У даному випадку 

необхідно оцінювати дію генотипу в порівнянні із іншим генотипом при 

однаковому віці. У такому випадку можемо трактувати дане рівняння таким 

чином, що наявність генотипу GHRL 214CА (Leu/Leu) є провокуючим 

фактором щодо виникнення ГЕРХ в порівнянні із генотипом GHRL 214CС 

(Leu/Met), який є превентивним фактором. Отримані  показники узгоджуються 

з результатами отриманими при підрахунку показників відношення шансів 

(розділ 5, підрозділ 5.1). 

Для кращого розуміння функціонування запропонованої моделі 

розберемо декілька конкретних прикладів: 

Історія хвороби № 3076. Хлопчик 15,6 років, хворий на ГЕРХ, наявний 

генотип GHRL 214CС (Leu/Leu). Підставивши дані у рівняння для визначення R 

отримуємо: 

R= 19.705+0.113*15.6-19.508*1-20.629*0=1.95 

Вираховуємо ймовірність виникнення ГЕРХ у даної дитини: 

m==87.6 % 

Тобто, згідно отриманих даних у даної дитини великий ризик виникнення 

ГЕРХ. 
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Історія хвороби № 3115. Дівчинка 15,8 років, хвора на ГЕРХ, наявний 

генотип GHRL 214CА (Leu/Met). 

Підставивши дані у рівняння для визначення R отримуємо: 

 R= 19.705+0.113*15.8-19.508*0-20.629*1=0.85 

Вираховуємо ймовірність виникнення ГЕРХ у даної дитини: 

m==70.22 % 

Отже, ризик виникнення ГЕРХ залишається високим, однак дещо меншим в 

порівнянні із попереднім випадком за рахунок різного генотипу, при майже 

однаковому показнику віку. 

Історія хвороби № 535/248. Хлопчик 12 років, хворий на ГЕРХ, відсутні 

генотипи GHRL 214CА (Leu/Met) та GHRL 214CС (Leu/Leu). 

Підставивши дані у рівняння для визначення R отримуємо: 

 R= 19.705+0.113*12-19.508*0-20.629*0=21.05 

Вираховуємо ймовірність виникнення ГЕРХ у даної дитини: 

m==100 % 

Тобто, ризик появи ГЕРХ в даної дитини є максимальним, за рахунок 

відсутності обох генотипів GHRL 214CА (Leu/Met) та GHRL 214CС (Leu/Leu), 

незважаючи на дещо менший вік в порівнянні із попередніми випадками. 

 Індивідуальна тематична карта № 2657/1080. Дівчинка 6 років, здорова, 

наявний генотип GHRL 214CА (Leu/Met). 

Підставивши дані у рівняння для визначення R отримуємо: 

 R = 19.705+0.113*6-19.508*0-20.629*1 = -0.25 

Вираховуємо ймовірність виникнення ГЕРХ у даної дитини: 

m  = 43.83 % 

Отже, сукупність факторів - молодший вік та наявність генотипу GHRL 

214CА (Leu/Met) дає найменший показник вірогідності виникнення ГЕРХ. 

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

методом логістичної регресії, було виокремлено 7 чинників, що при поєднанні 

дії мають вплив на ризик розвитку езофагіту у дітей, хворих на ГЕРХ. Дані 
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фактори відображені в таблиці 6.3. Загальна кількість випадків, що були 

включені в аналіз – 126. 

 

Таблиця 6.3 - Показники коефіцієнтів регресії щодо ризику виникнення 

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 Природнє 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 

 

Достовірність даної моделі (р) становить 0,001, при ксі-квадрат (Chi-

square) 23,74 при значенні ступеню свободи 7. R-квадрат Нейджелкерка 

(Nagelkerke R Square) складає 0,253, тобто 25,3 % дисперсії щодо можливості 

появи езофагіту у дітей, хворих на ГЕРХ, можна спрогнозувати за допомогою 

даної моделі, при цьому відсоток правильно спрогнозованих позитивних 

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

правильного прогнозу становить 77,0 % (табл. 6.4). 

 

Таблиця 6.4 - Класифікація спостережених та прогнозованих значень 

Спостереження 

Прогнозовані 

Езофагіт Відсоток 

правильних 0 1 

езофагіт 
0 8 24 25,0 

1 5 89 94,7 

Загальний відсоток   77,0 
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Формула для обрахування R для виявлення вірогідності впливу обраних 

чинників на виникнення езофагіту у дітей хворих на ГЕРХ буде мати вигляд: 

R=0.039-1.56*X1+1.032*X2-2.896*X3-1.57*X4-0.18*Х5+0.482*Х6+0.23*Х7 

Аналізуючи отриману формулу, можемо зробити наступні висновки щодо 

факторів, що було включено в рівняння: 

 Порушення функціонування вегетативної нервової системи (ВД) є 

провокуючим фактором – при її наявності зростає ризик виникнення езофагіту 

у дітей, хворих на ГЕРХ; 

 Обтяжений сімейний анамнез збільшує ризик виникнення езофагіту 

у дітей, хворих на ГЕРХ; 

 Індекс маси тіла (ІМТ) є провокуючим фактором – при збільшенні 

ІМТ зростає ризик виникнення езофагіту у дітей, хворих на ГЕРХ. В цьому 

контексті слід розглядати фактор ожиріння як корегуючий при високих 

показниках ІМТ, незважаючи на від’ємне значення коефіцієнта регресії β 

ожиріння (адже наростання ІМТ закономірно супроводжується появою 

ожиріння). Тобто, при максимальних значеннях ІМТ, наявність β ожиріння у 

формулі дещо зменшує характер лінійного наростання ризику виникнення 

езофагіту на більш похилий. Фактично, при високих показниках ІМТ значення 

константи К міняється на 0.039 - 2.896*1 = -2.857, а формула коефіцієнту 

регресії R буде мати вигляд R=1.032*X2-1.56*X1-2.857-1.57*X4-

0.18*Х5+0.482*Х6+0.23*Х7 

 Ейтонія та природне вигодовування є превентивними факторами, 

тобто при виявлені ейтонії чи при наявності природного вигодовування в 

анамнезі ризик виникнення езофагіту у дітей хворих на ГЕРХ є меншим. 

Для кращого розуміння функціонування запропонованої моделі 

розберемо декілька конкретних прикладів: 

Історія хвороби № 3592. Хлопчик 12,6 років, хворий на ГЕРХ, 

ускладнений езофагітом, при дослідженні виявлено наявність ВСД, індекс маси 

тіла дорівнює 21,1, в анамнезі – природне годування. Підставивши дані у 

рівняння для визначення R отримуємо: 
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R=0.039-1.56*0+1.032*1-2.896*0-1.57*1-0.18*12.6+0.482*0+0.23*21.1=2.08 

Вираховуємо ймовірність виникнення езофагіту у даної дитини: 

m==88.94 % 

Отже, незважаючи на наявність превентивного фактора в анамнезі 

(природне вигодовування), високий ІМТ та наявність ВСД призводять до 

високого ризику розвитку езофагіту. 

Історія хвороби № 3378. Дівчинка 12 років, хвора на ГЕРХ, без езофагіту, 

при дослідженні виявлено ейтонію, індекс маси тіла дорівнює 13,5, обтяжений 

сімейний анамнез. Підставивши дані у рівняння для визначення R отримуємо: 

R = 0.039-1.56*1+1.032*0-2.896*0-1.57*0-0.18*12+0.482*1+0.23*13.5 = -0.095 

Вираховуємо ймовірність виникнення езофагіту у даної дитини: 

m==47.62 % 

Отже, незважаючи на наявність провокуючого фактора у формулі 

(обтяжений сімейний анамнез), низький ІМТ та наявність превентивного 

фактору – ейтонії, призводять до низького ризику розвитку езофагіту. 

Історія хвороби № 3367. Хлопчик 8 років, хворий на ГЕРХ, ускладнений 

езофагітом, індекс маси тіла дорівнює 22,4, ожиріння, інші фактори відсутні. 

Підставивши дані у рівняння для визначення R отримуємо: 

R = 0.039-1.56*0+1.032*0-2.896*1-1.57*0-0.18*8+0.482*0+0.23*22.4 = 0.85 

Вираховуємо ймовірність виникнення езофагіту у даної дитини: 

m==70.15 % 

Отже, незважаючи на наявність фактора з від’ємним коефіцієнтом β 

(ожиріння), високе значення ІМТ навіть без присутності інших провокуючих 

факторів призводять до достатньо високого ризику розвитку езофагіту. 
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АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба залишається однією з найбільш 

актуальних медико-соціальних проблем сьогодення. В основному це пов`язано 

з 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 [144]. З іншого боку своєчасне виявлення та лікування 

ГЕРХ у дітей сприяє більш легким проявам хвороби та покращенню якості 

життя [90,91]. 

Сучасні дослідження доводять, що ГЕРХ є багатофакторним 

захворюванням з складним та не до кінця вивченим патонегезом 

[145,146,147,148]. Однак питання про вплив кожного з факторів ризику на 

розвиток та перебіг захворювання залишається суперечливим 

[75,83,84,85,104,113].  

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

гастроентерологічними захворюваннями [13]. Проте наявність 

позастравохідних проявів ГЕРХ [11,12,13], та виявлення типових стравохідних 

симптомів лише у віці 14-15 років [13] зумовлює необхідність пошуку нових 

діагностичних можливостей.  

Наявність генетичної компоненти у розвитку ГЕРХ доведена 

близнюковими дослідженнями і передбачає мультифакторну етіологію 

[16,17,149,150,151,152]. 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 [20,22], а також повідомляється, що 

ГЕРХ може бути пов'язаний з C825T поліморфізмом гена GNB3, однак 

результати є суперечливими [104,113]. 
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Все вищеперераховане і обумовило мету даного дослідження - підвищити 

ефективність діагностичних заходів у дітей з гастроезофагеальною 

рефлюксною хворобою на основі вивчення клінічних особливостей перебігу, 

визначення генетичних детермінант, оцінки стану вегетативної нервової 

системи та психоемоційного стану дітей з ГЕРХ. 

Для реалізації цієї мети було вивчено динаміку розвитку ГЕРХ серед 

дитячого населення Львівської області в розрізі районів; визначено особливості 

клінічного перебігу при різних формах ГЕРХ; визначено особливості 

функціонування автономної нервової системи та особливості психоемоційного 

стану дітей з ГЕРХ. 

Також було визначено розподіл алелів та генотипів гена греліну та GNB3 

протеїну у дітей з різними формами ГЕРХ. 

Для вирішення поставлених завдань було розроблено прогностичну 

математичну модель розрахунку ризику формування ГЕРХ у дітей. 

Роботу було поділено на декілька етапів. Перша частина присвячена 

виконанню ретроспективного аналізу поширеності та захворюваності на ГЕРХ 

(К 21) серед дітей віком 0-14 років 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». 

Другий етап дослідження передбачав оцінку особливостей клінічного 

перебігу; даних ендоскопічного обстеження шлунково-кишкового тракту та 

даних інтрагастральної ендоскопічної рН-метрії; даних морфологічного 

дослідження біоптатів слизової оболонки шлунку та стравоходу; анкетування 

дітей з метою вивчення ступеню тривожності; оцінку функціонування 

автономної нервової системи; ретельне генеалогічне дослідження з метою 

визначення обтяженості щодо захворювань травного каналу. З поміж дітей з 

гастродуоденальною патологією було виокремлено 126 дітей з ГЕРХ. Для 

проведення порівнянь їх було розділено на групи: А – діти з ендоскопічно 
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позитивною формою ГЕРХ (рефлюкс-езофагіт І ст. та ІІ ст.) (n=85) та Б – діти з 

ендоскопічно негативною формою ГЕРХ (n=41). 

На третьому етапі дослідження проведено аналіз молекулярно-

генетичних показників та вивчення їх асоціативних зв’язків з ГЕРХ. Дане 

обстеження проведено у 100 дітей дослідної та у 40 дітей контрольної групи. 

Четвертий, завершальний етап дослідження, передбачав створення 

прогностичної математичної моделі ризику формування ГЕРХ та рефлюкс-

езофагіту у дітей, з урахуванням генетичних та інших чинників. 

Аналіз результатів даного дослідження встановив, що спостерігається 

тенденція до зростання загальної захворюваності (поширеності) 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 ризику», з врахуванням високих показників первинної 

захворюваності на ГЕРХ протягом кількох років та тенденції до її зростання, 

визначено такі райони, як Старосамбірський, Сколівський, Сокальський, 

райони та м. Червоноград.  

Територіями «підвищеного ризику» також можна вважати 

Старосамбірський, Сокальський та Кам’янка-Бузький райони. До територій 

«відносного благополуччя» слід віднести Турківський, Яворівський та 

Миколаївський райони. Ці показники у контексті порівняння територій 

досліджувались вперше, тому немає можливості порівняти їх з іншими 

публікаціями. 

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 ШКТ. Як свідчать результати 

статистичної обробки отриманих даних та визначений показник відношення 

шансів, який відображає ризик розвитку ГЕРХ, відмінності у частотах 

генотипів досліджуваної та контрольної груп є значимі, як і показники OR для 
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генотипу GHRL 214СС та GHRL 214CА. Встановлено, що наявність генотипу 

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

довірчому інтервалі СІ: 1,50 – 7,56. На противагу, генотип GHRL 214CА 

виявляє вірогідний протективний ефект: OR=0,24, СІ: 0,10 – 0,55. Тобто, при 

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

порівнянні з умовною одиницею. Високий ступінь вірогідності відмінностей 

розподілу генотипів був отриманий при допущені рецесивного типу прояву 

алелю 214C гена GHRL (р=0,003). Отримані дані свідчать, що наявність алеля 

214C в гомозиготному стані (генотип Leu/Leu) зумовлює зростання ризику 

ГЕРХ у 3,4 рази. Показано виражений протективний ефект щодо алелю GHRL 

214А (72Met) гена GHRL: ВШ = 0,43 при ДІ: 0,22 – 0,88.  

Слід відмітити, що так звана «алель ризику» 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 р.Leu72Met гена GHRL. У різних етнічних вибірках його 

частота становить від 7,4 % до 22,35 %. [138-143] 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 і ін., 2008), 18,1 % в корейців ( Кім і ін, 2006) 

і ~ 20 % у японців (Ando і співавт, 2006; Kuzuya і ін, 2006). Частота алеля Met72 

в нашій вибірці склала 21 %, що було трохи вище, ніж дані, що надаються 

НарМар (15,6 %, N = 90).  

Виявлено певні особливості у розподілі генотипів локусу c.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 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 (OR=6,7, СІ: 2,04 – 21,82). 
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Протективним щодо ГЕРХ у хлопців, як і у загальній групі, є гетерозиготний 

генотип GHRL 214СА (Leu/Met) (OR=0,11, СІ: 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 понад половини обох груп дітей 

виявлено гетерозиготний генотип GNB3 825СТ, який за даними de Vries et al. є 

чинником підвищеного ризику ГЕРХ. 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 з 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 %) [104,107]. На 

сьогодні відомо, що GNB3 825ТТ генотип асоціюється з функціональною 

диспепсією в японців [111], що контрастує із західними дослідженнями – в 

європеоїдній популяції з функціональною диспепсією пов'язаний генотип GNB3 

825CC [112]. У дослідженнях de Vries et al. повідомляється, що ГЕРХ 

пов'язаний з СТ генотипом GNB3 C825T поліморфізму в порівнянні з 

генотипом CC [105]. Генетичні дослідження асоціації для функціональної 

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

кишківника (СПК), а саме: GNB3 825T аллель може бути пов'язана з СПК з 

закрепом в корейців [113]. 

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

між GNB3 C825T генотипом і симптомами ГЕРХ зв'язку не виявлено [114].  

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. Однак при порівнянні пацієнтів з ГЕРХ за 

результатами pH-метрії виявлено значущі відмінності у розподілі генотипів 

локусу C825T гена GNB3 (р<0,05). Серед пацієнтів з підвищеною кислотністю 
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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 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 [115] було проаналізовано особливості 

функціонування ВНС у групах пацієнтів з різними генотипами локусу C825T 

гена GNB3. Виявлено асоціацію генотипу 825СС із переважанням ПНС. 

Показник додаткових шансів показав семикратне переважання ПНС над СНС 

(ВШ=7,46, ДІ: 2, 89 – 19,23) при наявності генотипу 825СС локусу C825T гена 

GNB3. Також проаналізовані особливості функціонування ВНС серед дітей з 

ГЕРХ у залежності від отриманих показників внутрішньошлункової рН-метрії. 

Встановлено, що у понад половини пацієнтів з переважанням СНС виявлено 

зниження ацидності шлункового вмісту. У цей же час практично в усіх 

пацієнтів з переважанням ПНС виявлено гіперацидність. У групі пацієнтів з 

ейтонією виявлено пацієнтів як з нормо- так і гіперацидністю. Такі результати 

вказують на асоціацію підвищеної активності ПНС із збільшенням кислотності 

шлункового вмісту, що узгоджується з рядом інших досліджень [75,83]. 

За результатами цілого ряду публікацій, наявність алелю Т є чинником 

схильності до ожиріння, гіпертонічної хвороби [117,118]. Показано, що при 

наявності алелю Т локусу C825T гена GNB3 має місце альтернативний 

сплайсинг і зростання експресії м-РНК [119]. Проте, Ruiz-Velasco V. та Ikeda 

S.R. у своїх дослідженнях показали, що білок Gb3s, який експресується із 

вкороченого варіанту, є функціонально неактивним [120].  

За даними Tadayuki Oshima et al., частота генотипу 825ТТ була значимо 

вища в осіб з епігастральним больовим синдромом. Генотип 825TT, який 
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зумовлює підвищення трансдукції сигналу через Gb3s, може бути залучений в 

зміну гастродуоденальної моторики і розвиток диспептичних симптомів [114].  

Зважаючи на значну кількість публікацій щодо асоціації поліморфізму 

С825Т із ожирінням та резистентністю до інсуліну, ще одним завданням роботи 

було проаналізувати показники фізичного розвитку дітей з ГЕРХ в залежності 

від виявлених генотипів гена GNB3. 

Встановлено статистично значущу відмінність щодо співвідношення 

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

генотипами 825СТ та 825ТТ гена GNB3. Таким чином, у пацієнтів з ГЕРХ 

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

схильності до знижених показників фізичного розвитку. Отримані результати 

корелюють із виявленими асоціаціями щодо результатів pH-метрії у пацієнтів з 

ГЕРХ.  

Аналіз особливостей психоемоційного стану, зокрема стану тривожності 

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

мають високий рівень тривожності (20 %), ніж практично здорові діти 

(р=0,001). Також у нашому дослідженні виявлено, що підвищений рівень 

тривожності більш характерний для дівчаток з ГЕРХ, ніж для хлопчиків з 

ГЕРХ, що узгоджується з іншими дослідженнями [88]. 

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 

[86,87].  

У результаті порівняння груп дітей з ГЕРХ залежно від переважання 

однієї з ланок автономної нервової системи (симпатичної, парасимпатичної чи 

ейтонії) та з різними рівнями тривожності не встановлено значущих 

відмінностей. Хоча за даними літератури стрес може призводити до розладів 

вегетативної регуляції та сприяти порушенню моторики та перистальтики [89]. 
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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 з 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 з симпатикотонією виявлено зниження 

кислотності шлункового вмісту, у цей же час в усіх пацієнтів з 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 
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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 із 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 з генотипом 825СТ та 825ТТ гена GNB3 

переважали діти, у яких спостерігали відставання у фізичному розвитку, 62 % 

(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 та штучне 

вигодовування (частка правильного прогнозу 77-79,3 %). 

Впровадження в практику. Результати досліджень впроваджені в 

практику роботи Львівської обласної дитячої лікарні КЗ ЛОР ЛОДКЛ 

«ОХМАТДИТ» та Львівської міської дитячої клінічної лікарні (КЗ МДКЛ), 

Яворівської ЦРЛ, Бродівської ЦРЛ, Буської ЦРЛ. Також результати роботи 

введено у педагогічний процес кафедри пропедевтики педіатрії та медичної 

генетики та кафедри педіатрії №2 Львівського національного медичного 

університету ім. Данила Галицького. 

 

 



139 
 

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

Усі наведені практичні рекомендації будуть важливими для лікарів-

педіатрів та лікарів-гастроентерологів, які надають допомогу пацієнтам з 

гастроезофагеальною хворобою. 

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 групи ризику щодо можливості 

розвитку гіперацидності. 

4. Пропонується застосовувати розроблену нами прогностичну математичну 

модель для розрахунку ризику формування ГЕРХ та рефлюкс-езофагіту у дітей. 
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ДОДАТОК А 

Таблиця 5.13 – Розподіл генотипів локусу C825T гена GNB3 у дітей з різними клінічними проявами ГЕРХ 

Примітка 1. N - кількість обстежених, n – в т.ч. хлопчиків; ІМТ – індекс маси тіла; HWE (Hardy-Weinberg equilibrium) - рівновага 

Харді-Вайнберга; так/ні – відповідність розподілу Hardy – Weinberg χ2< 3.84; * вірогідна відмінність.  

Примітка 2. Гіперацидний ГЕРХ – інтрагастральна pH 0,86-1,59; нормо- та гіпоацидний ГЕРХ –інтрагастральна pH 1,60-3,59. 

Симптоми ГЕРХ - печія та біль за грудиною. Поєднання з ФД / СПК: пацієнти з ГЕРХ з супутніми симптомами ФД (нудота, блювання, 

відрижка) або СПК (закреп, метеоризм). ЕБС - епігастральний больовий синдром. У 40 пацієнтів ЕБС поєднувався з ФД, СПК. 

Групи дослідження N 

(n) 

Середній 

вік, років 

Середній 

ІМТ 

Генотип C825T гена GNB3  

HWE СС (%) ТС(%) ТТ(%) 

Контроль 40(19) 9.3±3.86 16.12±2.04 16 (40.0%) 24(57,5%) 1 (2.5%) ні 

Всі ГЕРХ 100(44) 10.8±3.07 17.11±2.96 41(41.0%) 55(55,0%) 4(4.0%) ні 

Гіперацидний ГЕРХ 13(10) 11.7±3.04 16.86±2.07 4(30.8%) 9(69,2%) 0* так 

Нормо- та гіпоацидний ГЕРХ 8(3) 11.3±3.24 17.25±3.44 0 6(75,0%) 2(25.0%)* так 

З езофагітом 64(34) 11.04±3.03 17.67±3.03 24(37.5%) 37(57,8%) 3(4.7%) так 

Без езофагіту 36(10) 10.31±3.08 16.11±2.55 17(47.2%) 18(50,0%) 1(2.8%) ні 

Симптоми ГЕРХ 8(5) 12.36±2.87 18.69±3.10 1(12.5%) 7(87,5%) 0 ні 

Поєднання з ФД 48(21) 10.76±3.06 17.36±2.60 23(47.9%) 23(47,9%) 2(4.2%) так 

Поєднання з СПК 17(6) 10.55±3.21 18.33±3.46 6(35,3%) 10(58.8%) 1(5.9%) так 

ЕБС 77(34) 11.16±3.00 17.41±3.05 34(44.2%) 40(51.9%) 3(3.9%) ні 


