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1. Актуальність вибраної теми дисертації 
Сьогодні доведено, що спосіб життя значною мірою визначають здоров’я 

населення. В Україні проблема психосоматичних захворювань стоїть особливо 

гостро. Це обумовлено різними конфліктними ситуаціями, які на сьогодні ще не 

вирішені. 

За даними літератури поширеність гастроезофагеальної рефлюксної 

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

Європі і 12% у Бразилії, а у дітей коливається, за даними різних авторів, від 2-

4% до 8,7-49% і показник щороку зростає. 

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. Широка розповсюдженість ГЕРХ обумовлює 

значні фінансові витрати на діагностику та лікування цього захворювання. 

За літературними даними 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. 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. Відомо, що 

протягом останніх років значно розширились уявлення щодо сутності 

психосоматичної патології в Україні, однак потреба комплексного підходу до її 

вивчення залишається не вирішеною. Більше того, психосоматична патологія і 

сьогодні залишається значною мірою загадкою для науковців і практичних 

лікарів. 

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  
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гіпердіагностики деяких захворювань. Зрозуміло, що прогрес у 

вирішенні вказаних вище питань значною мірою пов’язаний із вивченням 

клініко-параклінічних характеристик та конкретних факторів ризику виникнення 

ГЕРХ та її розвитку. Зокрема заслуговує на глибоке вивчення проблема ролі 

психосоматичних факторів ризику у формуванні схильності до розвитку 

гастроезофагеальної рефлюксної хвороби у дітей. викладена вище ситуація 

підтверджує актуальність дисертаційного дослідження Дац – Опоки Марти 

Ігорівни «Діагностичні маркери та психосоматичні фактори ризику формування 

гастроезофагеальної рефлюксної хвороби у дітей». 

 

2. Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 
Дисертація виконана в рамках 2-х комплексних науково-дослідних робіт: 

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 була 

виконавцем фрагментів зазначених тем. 

 

3. Новизна дослідження та одержаних результатів. 

У роботі отримано нові дані про показники поширеності та захворюваності 

на ГЕРХ серед дітей Львівської області в розрізі районів за період 2013-2016 

роки. 

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 214СС (Leu/Leu) є чинником ризику розвитку ГЕРХ (ВШ= 3,4; 

ДІ: 1,50-7,56), а генотип GHRL 214СА (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. 

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. 

 



3 
 

4. Теоретичне значення результатів дослідження 
На основі комплексного ретроспективного та проспективного вивчення 

перебігу гастроезофагеальної рефлюксної хвороби у дітей із урахуванням 

поліморфізму генів наведено нове вирішення актуального завдання сучасної 

педіатрії – підвищення ефективності діагностичних заходів та прогнозування 

ризику виникнення гастроезофагеальної рефлюксної хвороби у дітей на основі 

вивчення генетичних детермінант, оцінки стану вегетативної нервової системи 

та психоемоційного стану дітей з ГЕРХ. 

Таким чином у дослідженні встановлено статистично значущу відмінність 

щодо співвідношення пацієнтів з додатнім та від’ємним значенням показника z-

score у пацієнтів генотипами 825СТ та 825ТТ гена GNB3. 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 рН-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 дослідженні виявлено, що підвищений рівень тривожності більш характерний 

для дівчаток з ГЕРХ, ніж для хлопчиків з ГЕРХ. 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. 

 

5. Практичне значення роботи. 
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 С825Т гена GNB3 із даними інтрагастральної рН-метрії, що дозволить 

виокремлювати дітей у групи ризику, щодо розвитку гіперацидності, з 

застосуванням неінвазивного, безболісного та порівняно швидкого аналізу. 

Уточнені дані щодо особливостей функціонування автономної нервової 

системи та психоемоційного стану 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 та 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. 
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6. Ступінь обґрунтованості та достовірності положень дисертації і 

рекомендацій, сформульованих в дисертації. 

Достовірність наукових положень дисертації забезпечена в першу чергу 

достатнім обсягом клінічних спостережень. 

Для досягнення мети і виконання завдань дослідження робота 

виконувалась у 4 напрямках. 

На першому етапі дослідження виконано ретроспективний аналіз 

поширеності ГЕРХ 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-профілактичного 

закладу, за рік». У вибірку включені всі діти, 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. 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. 

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. 

 

7. Повнота викладеного матеріалу дисертації в опублікованих працях. 

За темою дисертації опубліковано 9 праць, з них 6 статей  3 роботи у 

наукових збірниках, матеріалах наукових конференцій, з’їздів і конгресів.  

Результати досліджень впроваджені в практику роботи Львівської обласної 

дитячої лікарні КЗ ЛОР ЛОДКЛ «ОХМАТДИТ», міської дитячої клінічної 

лікарні (КЗ МДКЛ), Яворівської ЦРЛ, Бродівської ЦРЛ, Буської ЦРЛ. Отримані 

результати використовуються у педагогічному процесі кафедри пропедевтики 

педіатрії та медичної генетики та кафедри педіатрії №2 Львівського 

національного медичного університету імені Данила Галицького. 

Дисертація є самостійною науковою роботою автора. Дисертант особисто 

здійснила патентно-інформаційний пошук, пошук та аналіз джерел наукової 
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світової й вітчизняної літератури за темою роботи. Автором  

визначена мета, завдання, методи й 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 приймала участь 

у проведенні біохімічних та інструментальних досліджень і особисто аналізувала 

їх результати. Автор створила комп’ютерну базу даних пацієнтів та провела 

статистичний аналіз та узагальнення одержаних 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. 

 

8. Недоліки дисертації щодо її змісту і оформлення 
Дисертація написана грамотною українською мовою. Як показують 

результати проведених досліджень авто повністю висвітлює суть роботи, а саме, 

що на всіх територіях Львівщини та в усі 4 роки спостереження вища 

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

співвідношення при загальній захворюваності був у межах від 1,19 (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 (позитивний і 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 років 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 
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вмісту достовірно частіше зустрічається серед дітей старших 6 років 

(р=0,002). Однак ступінь ураження СОС не залежав від стану шлункової 

ацидності. 

Після оцінки результатів проведеного CMAS-тестування серед 55 дітей 

досліджуваної та 40 дітей контрольної груп виявлено, що значно 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 (р=0,02). 

Тоді як хлопчики у 64% виявляли відсутній та нормальний рівень тривожності, 

що достовірно частіше у порівнянні з дівчатками (р=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 з ланок 

автономної нервової системи. Підвищений рівень тривожності також не 

засвідчив асоціації із функціонуванням автономної нервової системи. 

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 з гіперацидністю. Такі результати вказують на асоціацію ваготонії з 

збільшенням кислотності шлункового вмісту. 

Хотілось би зупинитись на деяких моментах дисертації. 

Розділ 1 (Аналітичний огляд літератури). В огляді літератури дисертант 

дуже ретельно описує клініко – епідеміологічні аспекти перебігу 

гастроезофагеальної рефлюксної хвороби у дітей, фактори виникнення її та 

зв’язок функціонування автономної нервової системи з психоемоційним станом 

дітей і окремо вивчає генетичні чинники ризику розвитку ГЕРХ. 

Розділ 2 (Матеріали та методи дослідження). В розділі описуються 

загальна характеристика обстежених дітей та їх клінічна характеристика. 

Детально описуються матеріали та методи дослідження. Для цього дисертант 

використовує сучасні стандартні клінічні, інструментальні і лабораторні та 

спеціальні методи дослідження. При  цьому дотримується всіх вимог біоетики. 

Розділ 3. В цьому розділі дисертант визначає епідеміологічні особливості 

поширеності ГЕРХ (К 21) серед дітей віком до 14 років у Львівській області. 
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Розділ 4. Присвячений клініко – діагностичним та морфологічним 

особливостям гастроезофагеальної рефлюксної хвороби у дітей та вивчає 

клінічний перебіг її, особливості фізичного розвитку їх та морфологічні зміни в 

слизовій оболонці стравоходу і вплив психоемоційних факторів на формування 

ГЕРХ. Після чого визначає генетичні та середовищні компоненти в розвитку 

ГЕРХ. 

Розділ 5. Автор визначає генетичні фактори, які формують схильність до 

розвитку ГЕРХ у дітей. 

Розділ 6. На основі проведених досліджень автор складає прогностичну 

математичну модель ризику виникнення ГЕРХ у дітей. 

Висновки та практичні рекомендації написані згідно завдань дослідження. 

В процесі рецензування роботи в порядку дискусії хотілось би почути 

відповіді на наступні запитання: 

1. Які варіанти обстеження дітей в районах області ви використовували і 

чи вони відповідали варіантам у самому м. Львові? 

2. Чим ви можете пояснити високу захворюваність у деяких районах 

області та самому м. Львові? 

 

9. Рекомендації щодо використання результатів дисертації в практиці 
На основі проведених досліджень дисертантом було встановлено, що у 

82% дітей з ГЕРХ виявлено гомозиготний генотип GHRL 214CC (Leu/Leu), при 

58% серед дітей контрольної групи. Майже утричі рідше у дітей дослідної групи 

виявляли генотип GHRL 214CА (Leu/Met) у порівнянні з дітьми контрольної 

групи: 15,0% та 42,5% відповідно. Встановлено, що генотип 214CC (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 214CА (Leu/Met) гена 

GHRL. 

У пацієнтів з ГЕРХ на фоні гіперацидного стану, переважно виявляли 

генотип 825СС гена GNB3 (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 С825Т 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. 

Також дисертант на основі власних досліджень виявила чинники, які при 

поєднанні дії мають вплив на ризик виникнення ГЕРХ та рефлюкс-езофагіту у 

дітей: вік, генотип гена GHRL, дисфункція вегетативної нервової системи, 

зростання індексу маси тіла  (ІМТ), обтяжений спадковий анамнез щодо 

захворювань гастродуоденальної зони та штучне вигодовування (частка 

правильного прогнозу складає 77,0-79,3%). 

10.  Відповідність дисертації встановленим вимогам.  
Дисертація оформлена у відповідності з встановленими правилами і викладена 

українською мовою на 159 сторінках комп’ютерного тексту, з яких 119 
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