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Актуальність теми дослідження. На сьогоднішній день відомо, що 

гастроезофагеальна рефлюксна хвороба (ГЕРХ) має мультифакторну етіологію і 

залишається однією з найбільш актуальних медико-соціальних проблем сьогодення. 

В основному це пов`язано з неухильним зростанням захворюваності, 

багатофакторністю етіологічних чинників та різноманітністю клінічних проявів у 

дитячому віці. Розвиток ГЕРХ у дітей та підлітків суттєво погіршує якість життя та 

може призводити до важких ускладнень у дорослому віці. З іншого боку своєчасне 

виявлення та лікування ГЕРХ у дітей сприяє більш легким проявам хвороби та 

покращенню якості життя.  

Сучасні дослідження доводять, що до розвитку ГЕРХ можуть призвести 

дисфункція автономної нервової системи, слабкість сполучнотканинних структур 

організму, а також фактори довкілля та способу життя.  

Деякі автори також вказують на роль психосоматичних порушень у 

механізмах формування ГЕРХ. Однак питання про вплив кожного з факторів ризику 

на розвиток та перебіг захворювання залишається суперечливим.  

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

гастроентерологічними захворюваннями. Проте наявність позастравохідних проявів 

ГЕРХ та виявлення типових стравохідних симптомів лише у віці 14-15 років 

зумовлює необхідність пошуку нових діагностичних можливостей.  

Дослідження, що демонструють вищу схильність до цього захворювання у 

монозиготних близнюків, на відміну від дизиготних пар, провідну роль у патогенезі 

даного захворювання відводять генетично детермінованим чинникам. Тому, 

вірогідною є гіпотеза про існування генів схильності до  розвитку ГЕРХ. Переважна 

більшість робіт однак вказує на необхідність додаткових досліджень на більших 

вибірках, щоб зробити висновки про роль тих чи інших генів чи механізмів.  

Зокрема обговорюється зв'язок греліну та алельних поліморфізмів його гену з 

захворюваннями травної системи, а також повідомляється, що ГЕРХ може бути 

пов'язаний з поліморфізмом C825T гена GNB3. 

Враховуючи вищенаведене, дисертаційну роботу Дац-Опоки Марти Ігорівни, 

метою якої було  підвищення ефективності діагностичних заходів та прогнозування 



ризику виникнення гастроезофагеальної рефлюксної  хвороби у дітей на основі 

вивчення клініко-морфологічних та епідеміологічних особливостей перебігу, 

визначення генетичних детермінант, оцінки стану вегетативної нервової системи та 

психоемоційного стану дітей з ГЕРХ, вважаю актуальною і перспективною, яка має 

важливе медико-соціальне значення. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна 

робота Дац-Опоки Марти Ігорівни є фрагментом комплексної 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).  

Наукова новизна дослідження. Дана робота є першим вітчизняним 

дослідженням, присвяченим вивченню особливостей розподілу алелів та генотипів 

гена греліну GHRL (Leu72Met) та β3 субодиниці G-протеїну (GNB3) C825T у дітей з 

ГЕРХ. Вперше встановлено, що наявність генотипу GHRL 214CС (Leu/Leu) є 

чинником ризику розвитку ГЕРХ  (ВШ=3,4; ДІ: 1,50 – 7,56), а генотип GHRL 214CА 

(Leu/Met) виявляє вірогідний протективний ефект щодо розвитку хвороби 

(ВШ=0,24, ДІ: 0,10 – 0,55). Вперше показано, що у дітей з ГЕРХ відставання щодо 

показників фізичного розвитку асоціюється із генотипом 825СТ (61,82%, р=0,013) та 

825ТТ (100%, р=0,005) гена GNB3. Вперше проаналізовано дані щодо поширеності 

та захворюваності на ГЕРХ серед дітей Львівської області в розрізі районів за період 

2013-2016 роки та було встановлено тенденцію до зростання загальної 

захворюваності на гастроезофагеальну рефлюксну хворобу серед дітей Львівської 

області за даний період, що є більш виражене у міських поселеннях. Також було 

доповнено дані щодо взаємозв’язку особливостей функціонування автономної 

нервової системи та психоемоційного стану із клінічними особливостями ГЕРХ у 

дітей. 

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. 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, а також 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.  

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і рекомендацій, 

сформульованих у дисертації та їх достовірність. Наукові положення та 

рекомендації в дисертації чітко сформульовані, підтверджені отриманими 

результатами. Висновки логічно випливають з результатів дослідження, добре 

обґрунтовані і достовірні. Дисертаційна робота Дац-Опоки М.І. виконана на 

достатній кількості клінічного матеріалу. 

Дослідження проведено на основі вдало підібраних високоінформативних і 

сучасних методик. Отримані результати проаналізовані з використанням сучасних 

методів математичного аналізу і статистичної обробки даних. Поставлені завдання 

дослідження вирішені. Таблиці та рисунки інформативні, оформлені згідно вимог. 

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. 

Повнота викладу матеріалів дисертації в опублікованих працях і 

авторефераті. В авторефераті та публікаціях автора висвітлені всі розділи 

дисертаційної роботи. 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. 



Структура та обсяг дисертації. Дисертація викладена на 159 сторінках 

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

огляду літератури, розділу «Матеріали та методи дослідження», 4 розділи 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. 

При аналізі розділів дисертаційної роботи встановлено наступне. 

Анотація за об’ємом і змістом відповідає вимогам МОН України (наказ №40 

від 12.01.2017 р.). 

У вступі автором чітко викладена актуальність проблеми, сформульовані мета 

та завдання дослідження, визначені об’єкт та предмет дослідження, описані новизна 

отриманих результатів дослідження та їх науково-практичне значення. Всі 

підрозділи вступу викладені згідно сучасних вимог. В завданнях дослідження 

вказано про дослідження алелів та генотипів генів греліну та β3 субодиниці G-

протеїну, результати цих досліджень відображено у новизні та висновках, також 

генетичним дослідженням присвячений розділ п’ятий. 

Розділ перший (огляд літератури) містить 4 підрозділи і присвячений 

питанням клініки та діагностики гастроезофагеальної рефлюксної хвороби у дітей за 

даними сучасної вітчизняної та зарубіжної літератури. Проведено глибокий аналіз 

літературних даних, що стосуються клініко-епідеміологічні аспектів перебігу 

гастроезофагеальної рефлюксної хвороби, етіопатогенетичних факторів ризику 

розвитку ГЕРХ у дітей. Цікавими є підрозділи про роль вегетативної нервової 

системи, психоемоційного стану дітей та генетичних детермінант у розвитку 

гастроезофагеальної рефлюксної хвороби. Аналітичний огляд літератури свідчить 

про достатній рівень компетентності автора і є обґрунтуванням доцільності 

проведення даного дослідження. Огляд літератури легко читається і містить сучасні 

дані щодо вказаної проблеми. 

Розділ другий відображає матеріали та методи дослідження. У розділі 

детально представлено етапи дослідження, чітко обґрунтовано розподіл обстежених 

на групи. Для статистичної обробки даних та побудови математичної моделі 

прогнозування ризику виникнення ГЕРХ використано сучасні методи 

математичного аналізу. Обсяг клінічного дослідження, використаних методів 

дослідження та статистичної обробки результатів відповідає поставленим завданням 

та сучасним вимогам. 

Розділ третій відображає результати епідеміологічних досліджень стосовно 

захворюваності та поширеності ГЕРХ серед дитячого населення Львівської області 



протягом 2013-2016 років. Детально представлені динаміка захворюваності на ГЕРХ 

та її порівняльна оцінка у окремих регіонах області, розподіл за основними віковими 

та статевими групами, а також охоплення диспансерним спостереженням дітей з 

ГЕРХ. Виділені окремі зони «підвищеного ризику» та «відносного благополуччя» по 

захворюваності на ГЕРХ. Загалом розділ написаний та ілюстрований добре, логічно 

побудований і легко читається. 

Розділ четвертий містить п’ять підрозділів, в яких відображені клінічні 

особливості перебігу, особливості фізичного розвитку дітей з ГЕРХ, особливості 

функціонування автономної нервової системи та психоемоційного стану дітей з 

ГЕРХ, проведено визначення частки генетичної та середовищної компоненти у 

розвитку ГЕРХ. Детальний аналіз клінічної картини у дітей з різними ступенями 

рефлюкс-езофагіту виявив, що діти з рефлюкс-езофагітом ІІ ст. достовірно частіше 

скаржаться на загрудинні болі (p=0,04) та печію (p=0,005) в порівнянні з 

однолітками з І ступенем езофагіту. 

Оцінивши симптоматику ГЕРХ серед дітей з рефлюкс-езофагітом у різні вікові 

періоди автор виявила, що для дітей дошкільного віку (до 6 років) найбільш 

характерними були скарги на нудоту (p<0,05) та блювання (p=0,04), тоді як типові 

для ГЕРХ скарги на печію та загрудинні болі серед дітей даної вікової групи не 

виявлялися. 

Оцінивши фізичний розвиток дітей з ГЕРХ автор виявила, 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 надлишкова маса тіла з ризиком розвитку ожиріння, тоді як серед 

дівчаток даний показник був лише 4,76±2,68% (р=0,02).  

Проаналізовані особливості функціонування вегетативної нервової системи 

серед дітей з ГЕРХ у залежності від отриманих показників інтрагастральної рН-

метрії встановили, що у понад половини пацієнтів з підвищенням тонусу 

симпатичної нервової системи виявлено зниження ацидності шлункового вмісту. У 

цей же час практично в усіх пацієнтів з ваготонією виявлено гіперацидність. Такі 

результати вказують на асоціацію ваготонії із збільшенням кислотності шлункового 

вмісту. Цікаві дані отримані при аналізі особливостей психоемоційного стану, 

зокрема стану тривожності у дітей з ГЕРХ. Отримані автором результати дають 

підстави вважати, що діти, котрі хворіють на ГЕРХ вірогідно частіше мають 

високий рівень тривожності, ніж практично здорові діти (р=0,001). Також у даному 

дослідженні виявлено, що підвищений рівень тривожності більш характерний для 

дівчаток з ГЕРХ, ніж для хлопчиків з ГЕРХ (р=0,02). 



Розділ написаний та ілюстрований добре. 

Розділ п’ятий присвячений молекулярно-генетичному дослідженню локусу 

c.214C>A  (р. Leu72Met)  гена греліну GHRL і С825Т гена GNB3. В результаті 

досліджень встановлено генотип щодо поліморфного локусу р.Leu72Met  гена GHRL 

та С825Т гена GNB3 серед дітей хворих на ГЕРХ та практично здорових дітей групи 

контролю. Доведено взаємозв’язок між поліморфізмом гена греліну та виникненням 

ГЕРХ у дітей. Встановлено, що наявність генотипу GHRL 214CС зумовлює 

зростання ризику  ГЕРХ  у 3,4 рази. 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. На противагу, генотип GHRL 214CА виявляє вірогідний протективний ефект. 

І хоча розподіл генотипів поліморфного локусу  C825T  гена GNB3 у дітей із 

ГЕРХ був подібний до встановленого у контрольній групі, однак було виявлено 

асоціацію з даними рН-метрії, параметрами фізичного розвитку та функціонуванням 

автономної нервової системи у дітей з ГЕРХ. Зокрема виявлено, що:  у пацієнтів з 

гіперацидним ГЕРХ переважно виявляли генотип 825СС, а у дітей з нормо- та 

гіпоацидним ГЕРХ із вищою частотою генотип 825ТТ; у групах пацієнтів з ГЕРХ з 

генотипом 825СТ та 825ТТ переважали діти у яких спостерігали відставання у 

фізичному розвитку, відповідно 62% та 100% осіб; виявлено асоціацію генотипу СС 

із ваготонією. 

Розділ є складним у зв’язку з специфічною генетичною термінологією, але 

автор повністю справилась з трактуванням отриманих результатів. Розділ добре 

ілюстрований, всі отримані дані аргументовані. 

Шостий розділ присвячений прогностичній математичній моделі розрахунку 

ризику виникнення ГЕРХ. Із сукупності факторів, які були досліджені у ході 

виконання роботи за методом логістичної регресії, було виокремлено чинники, що 

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

дітей. Для кращого розуміння функціонування запропонованої моделі наведено 

приклади розрахунку. 

У аналізі та обговоренні результатів дослідження проведено підсумок 

отриманих результатів, автор цілком аргументовано аналізує отримані дані в 

порівнянні з даними інших досліджень, показує їх наукове, практичне та медико-

соціальне значення, підкреслює діагностичну цінність і значимість молекулярно-

генетичних досліджень при гастроезофагеальній рефлюксній хворобі. 

Висновки дисертаційної роботи випливають зі змісту роботи і узагальнюють 

новизну, теоретичне і практичне значення проведеного дослідження. 



Практичні рекомендації написані добре, автор вказує на необхідність 

корекції психоемоційного стану у складі комплексної терапії, рекомендує проводити 

генетичне тестування дітям з ознаками захворювань верхніх відділів травного 

каналу та пропонує застосовувати розроблену математичну модель для розрахунку 

ризику формування ГЕРХ та рефлюкс-езофагіту у дітей. 

Список використаних літературних джерел оформлений у відповідності до 

сучасних вимог, містить літературні джерела переважно останніх років. 

Автореферат за змістом повністю відповідає дисертації, зауважень до змісту 

та оформлення автореферату немає. 

Суттєвих зауважень до дисертаційної роботи немає. 

Аналіз дисертаційної роботи і автореферату Дац-Опоки М.І. дає підставу 

вважати, що задачі дослідження вирішені, а мета наукової роботи досягнута. 

При рецензуванні роботи в порядку дискусії виникли запитання: 

1. Чим обумовлений вибір молекулярно-генетичного дослідження локусів гена 

греліну та β3 субодиниці G-протеїну у дітей з ГЕРХ? 

2. Які саме захворювання травної системи найчастіше зустрічались серед 

родичів близького ступеня споріднення дітей з ГЕРХ? 

3. Чи є можливим використання генетичного дослідження при ГЕРХ у якості 

скринінгового методу? 

 

 



BIICHOBOK

,{r,rcepraqifina po6ora Aaq-OnorIE Mapru Iropinnlr Ha reMy <,{iarnocrrl'rui

MapKepI{ ra flcuxocoMatuvni {arropu pI,I3I,IKy (f opnayraunr racrpoe:oQarea-nrnoi

peQnrorcnoi xropo6u y aireft>> e saKiu.reHoro HayKoBo-Aocni4noro po6ororo i Nlicrltm nose

nlrpiurennx aKTy€trILHoro HayKoBoro 3aBAaHHt cyuacuoi ue4iarpii - uiAsI'IqeHHt

e$erruauocTi giaruocrraunux :axoAis ra rlporHo3yBauHfl. pusury BI4HI4KHeHHI

racrpoesoSarea;rrHoi peQnroxcnoi xnopo6u y aireft na niAcraei BLIBqeHHs xninir<o-

rr,rop(f onorivHrx ra eniAeuionoriqnrx oco6rr.rBocreft nepe6iry, Bu3Har{eHHt feHerI,IrIHI4x

4erepnainanr, oqiurra crany Bererarunuoi nepeonoi cr.rcreurz ra rlcllxoeMolliftuoro crany

airefi g |EPX. {zcepraqiftna po6oTa Aaq-Onorr,r M.I. sa axryalrrricrro, HoBI'I3HoIo

orpr{MaHr,rx pesynrrarin Aoc.iriAxennq i ix nparT:r.ruHLIM Ta reoperl4qHvM 3HaqeHHtM,

pianerr.r MeroAr{qHoro rupiurenru [ocraBJreHlrx 3aBAaHb nonnicrro siAnosiAae BVMoraM rI.

I I <llopr4ry flptrcyAxeuHr HayKoBrrrx cryneuin i npucnoenm BtleHofo 3BaHHt crapuoro
HayKoBoro cnirpo6irnura)),3arBepAxenur'r llocrauororo Ka6iHery Minicrpin Yrpainz ni.q

24 nunllrs.2013 p. i\b567 gi sNaiHar4u ra AoroBHeHHf,MLt, BHeceHI,Inru sriAHo flocrauosl4

Ka6inery Minic'rpin sia 19.08.2015 p. Ne656 qoAo Arceprarlifi sa:4o6yma HayroBoro

cryrreHr Ka:u4vrara MeAI,IiIHux :e.ayK, a ii'an'rop 3acJlyroBy€ Ha IrpI4cyAXeHHq HayKoBoro

cryrreHf, :ra:aAtr4ara MeAr{tIHI,Ix HayK 3a cneqialrnic:no 14.01.10 - ueAiarpis.

forrop MeAr4rrHHX Hayr<, upoQecop,

s an i 4ylo'auia n ill in eH Hfl M

npo6neM xapqyBaHHfl Ta coMarI,Ir{HHX 3axBoproBaHb

airefi paHHboro eiry [V <Incrrlryr ne4iarpii,

aKyrxepcrBa i risexonorii HAMH Vr<painra>

.r.ii t't!4f?
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