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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. Впродовж останніх років серед дитячого населення 

України спостерігається прогресування трансформації функціональних 

порушень органів гастродуоденальної зони (ГДЗ) у хронічний патологічний 

процес, що характеризується тривалим і рецидивуючим перебігом та 

резистентністю до базисної терапії. Незважаючи на вагомі досягнення у 

вивченні патогенетичних механізмів та сучасних технологій лікування, хвороби 

органів травлення в структурі загальної захворюваності дитячого населення  

традиційно залишаються на другому місці (О.Г. Шадрін та співавт.; 

О.Ю. Бєлоусова, 2015).  

Останнім часом все частіше розглядається питання прогресування 

патології гастродуоденальної зони на фоні вегетативного дисбалансу та під 

впливом стресогенних і психологічних факторів (А.O’Neil та співавт., 2014; 

Г.В. Бекетова, О.В. Солдатова, 2015). Разом з тим, на думку багатьох авторів, 

в сучасному суспільстві провідними чинниками ризику для цієї групи 

захворювань виступають соціально-гігієнічні умови та спосіб життя дітей 

(F. Reiss, 2013; J. Bircher, S. Kuruvilla, 2014; О.Л. Личковська, 2016; 

Ю.Г. Антипкін та співавт., 2018). Також, за даними численних досліджень, 

актуальною проблемою залишається якість харчування дітей та підлітків 

(D. Dong та співавт., 2015; В.І. Боброва, 2015; І.П. Пасічнюк, 2017; 

С.Л. Няньковський та співавт., 2018). Все це є вагомими факторами розвитку 

гастродуоденальної патології. При цьому клінічна картина більшості 

хронічних захворювань органів травлення є поєднанням симптомів, 

викликаних самою хворобою та проявами емоційних розладів. Психологічна 

криза підліткового віку не лише сприяє розвитку хронічної патології 

гастродуоденальної зони, а й доволі часто провокує виникнення ускладнень 

та рецидивів (Л.М. Боярська, К.О. Іванова, 2013; Т.В. Сорокман та співавт., 

2014; R. Clark, 2015). Тому актуальними для вивчення залишаються питання 

розробки заходів первинної профілактики та відновного лікування хронічної 

гастродуоденальної патології у дітей шкільного віку і підлітків зокрема.  

Враховуючи те, що діти, які належать до однієї й тієї ж вікової групи, 

зазвичай неоднорідні за рівнем біологічної та психосоціальної зрілості, а також 

мають різну динаміку росту і розвитку, перебігу патологічних процесів, 

виникає необхідність розширення кількості критеріїв оцінки стану здоров'я 

дітей. Таким новим критерієм може стати показник якості життя (ЯЖ). На 

думку M. Bulinger (2006), саме якість життя дітей може стати визначальним 

фактором в оцінці ефективності медичних втручань та профілактики. Крім того, 

ЯЖ є індикатором психоемоційного стану і може динамічно змінюватись, 

залежно від загального самопочуття та особистісних характеристик пацієнта (J. 

Shei та співавт., 2015; О.М. Місюра, М.В. Хайтович, 2018).

Результати дослідження взаємозв’язку якості життя і психосоціальних 

чинників у хворих з хронічною патологією гастродуоденальної зони, за даними 

різних джерел є досить суперечливими. Деякі автори вказують на наявність 

зв’язку між інтенсивністю клінічних проявів і погіршенням ЯЖ хворих (Z. Wen, 

2014; P. Quan, 2018). За даними інших авторів, зменшення клінічних проявів не 
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впливало на показники ЯЖ, але наявність інфекції Helicobacter pylorі сприяла 

погіршенню ЯЖ у хворих на хронічний гастродуоденіт (С.В. Сокольник, 2015; 

H. Tagushi, 2017). Суперечливість наукових даних про вплив клінічних проявів 

та різних схем лікування хронічної патології гастродуоденальної зони свідчить 

про актуальність вивчення ЯЖ у цих пацієнтів і необхідність подальшого 

поглибленого вивчення даної проблеми на фоні застосування сучасних 

лікувальних алгоритмів.  

Виходячи з вищенаведеного, розробка нових критеріїв оцінки 

ефективності і якості лікування гастродуоденальної патології, визначення 

ефективності відновного лікування та диспансеризації з урахуванням думки 

пацієнта за допомогою оцінки якості життя, є актуальними та необхідними в 

сучасних умовах. 

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

Дисертаційна робота є фрагментом науково-дослідних тем кафедри педіатрії 

№1 Львівського національного медичного університету імені Данила 

Галицького: «Оптимізація методів прогнозування, профілактики і лікування 

найбільш поширених захворювань і функціональних порушень у дітей» (номер 

державної реєстрації 0113U000209) та «Розробка і впровадження методів 

профілактики, лікування та укріплення здоров’я дітей різних вікових груп» 

(номер державної реєстрації 0117U001079). 

Мета дослідження: покращити ефективність лікування школярів 

старших класів з хронічними захворюваннями гастродуоденальної зони на 

підставі встановлених порушень якості життя у цих пацієнтів шляхом 

застосування препарату метаболічної дії та розробки реабілітаційних заходів. 

Завдання дослідження: 
1. Оцінити особливості способу життя школярів старших класів та 

визначити основні параметри якості життя дітей залежно від стану здоров’я, 

соціального статусу, шкільних навантажень та режиму дня як факторів ризику 

розвитку хронічної гастродуоденальної патології. 

2. Дослідити клініко-інструментальні особливості хронічної 

гастродуоденальної патології у школярів старших класів, а також оцінити 

частоту та характер порушень психоемоційного статусу в цих дітей. 

3. Розробити та впровадити в клінічну практику методику комплексної 

оцінки якості життя школярів старших класів з хронічною гастродуоденальною 

патологією.  

4. Вивчити вплив хронічної гастродуоденальної патології на основні 

параметри якості життя школярів старших класів залежно від нозологічних форм. 

5. Розробити та впровадити в практику рекомендації щодо покращення 

ефективності комплексного лікування дітей з хронічною патологією 

гастродуоденальної зони з врахуванням параметрів якості життя та 

психоемоційних особливостей. 

Об'єкт дослідження: хронічна гастродуоденальна патологія  у дітей віком 

14-17 років. 

Предмет дослідження: спосіб життя та харчова поведінка дітей віком 14-

17 років; показники якості життя та стану здоров’я; клінічні особливості 
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абдомінального та диспепсичного синдромів, розладів психоемоційної сфери; 

інструментальна характеристика стану органів гастродуоденальної зони; 

ефективність лікувальних заходів. 

Методи дослідження: анкетно-опитувальні (оцінка способу життя, 

харчової поведінки та виявлення негативних факторів впливу на стан здоров’я); 

оцінка якості життя (MOS SF-36 (Medical Outcomes Study Short Form Health 

Status Survey), PedsQL™ (Pediatric Quality of Life Inventory); психологічне 

тестування (шкала тривоги Бека, шкала самооцінки «Самопочуття, активність, 

настрій», тест Люшера), антропометрія; загальноклінічні методи; 

інструментальні (фіброезофагогастродуоденоскопія (ФЕГДС), інтрагастральна 

pH-метрія, ультразвукове дослідження органів черевної порожнини); 

математично-статистичні методи. 

Наукова новизна одержаних результатів. На підставі проведеного 

дослідження удосконалено комплекс оцінки ефективності лікування дітей з 

хронічною гастродуоденальною патологією шляхом дослідження параметрів 

якості життя як важливого інтегрального чинника стану здоров’я.  

Визначено зв’язок показників якості життя зі способом життя, 

харчовою поведінкою та фізичною активністю школярів старших класів за 

допомогою міжнародного опитувальника MOS SF-36. Доведено високу 

інформативність та доступність застосування цього неінвазивного методу 

оцінки стану здоров’я школярів.  

Отримано нові дані про вплив больового абдомінального та 

диспепсичного синдромів на важливі складові якості життя школярів старших 

класів з хронічною гастродуоденальною патологією. Виявлено кореляційні 

зв’язки між вираженістю клінічних симптомів, параметрами якості життя та 

психоемоційним статусом цих пацієнтів. Розширено уявлення про якість життя 

як критерій ефективності лікування школярів старших класів з хронічною 

патологією органів гастродуоденальної ділянки.  

У дітей з хронічним гастродуоденітом, які мають виражені прояви 

астенізації та порушення психоемоційного статусу, встановлено ефективність 

застосування в комплексі зі стандартним лікуванням препарату метаболічної 

дії, що дало можливість знизити у цих пацієнтів прояви тривожності, 

стресового стану, покращити працездатність та відновити баланс вегетативної 

нервової системи.   

Практичне значення одержаних результатів. На підставі отриманих 

результатів розроблено і запропоновано анкету для практичного застосування з 

метою оцінки способу життя, харчової поведінки та виявлення факторів ризику 

хронічної гастродуоденальної патології у школярів старших класів. Анкета 

інформативна та проста в застосуванні. Рекомендовано використання якості 

життя як одного з інтегральних показників стану здоров’я школярів старших 

класів, а також як додатковий критерій оцінки ефективності лікування 

хронічної патології гастродуоденальної зони у таких дітей. Для більшої 

інформативності оцінки якості життя дітей з хронічною гастродуоденальною 

патологією рекомендовано додатково проводити анкетування їхніх батьків за 

допомогою спеціальної форми опитувальника PedsQL™ для батьків.  
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Відповідно до отриманих даних щодо динаміки показників якості 

життя та психоемоційних особливостей, рекомендовано використовувати 

диференційований підхід до лікування дітей з хронічним гастродуоденітом, з 

включенням в комплекс базисного лікування метаболічного препарату – 

цитруліну малату. Для вибору оптимальної схеми лікування дітей з 

хронічним гастродуоденітом запропоновано доповнити комплекс 

обов’язкових обстежень психологічним тестуванням за допомогою тесту 

Люшера та шкали тривоги Бека. 

Практичним результатом проведених досліджень є підтверджена висока 

інформативність показників якості життя для комплексної оцінки стану 

здоров’я у дітей з хронічною гастродуоденальною патологією та у здорових 

дітей з групи ризику щодо цієї патології.  

Впровадження в практику. Результати роботи і положення дисертації 

впроваджені в практичну роботу соматичних відділень дитячих лікарень та 

поліклінічних закладів: Комунальної міської дитячої клінічної лікарні міста 

Львова,  консультативної поліклініки Комунальної міської дитячої клінічної 

лікарні міста Львова, Одеської міської дитячої лікарні імені академіка 

Б.Я. Резніка, педіатричного відділення Городоцької центральної районної 

лікарні Львівської області, 4-ої комунальної міської поліклініки міста 

Львова, педіатричного відділення Олександрійської районної лікарні 

Рівненської області, Ужгородської міської дитячої клінічної лікарні, 

Харківської міської дитячої клінічної лікарні, Чернівецької обласної дитячої 

клінічної лікарні, Сумської міської дитячої клінічної лікарні Святої Зінаїди. 

Наукові розробки за результатами дисертації включені у навчальний процес 

кафедри педіатрії №1 Львівського національного медичного університету 

імені Данила Галицького, кафедри пропедевтики педіатрії №2 Харківського 

національного медичного університету.  

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є особистою працею 

здобувача. Автором самостійно проведено аналіз наукової літератури, 

проведено патентний пошук за темою дисертації, обґрунтовано актуальність 

обраної теми, разом з науковим керівником сформульовано мету та завдання 

досліджень. Обґрунтовано та підібрано відповідні методи дослідження, 

проведено підбір хворих та формування їх у групи, збір анамнестичних даних, 

антропометрію та клінічне обстеження пацієнтів, динамічне спостереження та 

контроль за результатами лікування. Розроблено відповідну анкету і проведено 

анкетування школярів. Автором проведено збір, статистичну обробку та 

узагальнення отриманих даних. Дисертантом самостійно написано всі розділи 

дисертації та підготовлено результати роботи для публікації у фахових 

виданнях та виступів, а також для впровадження у практичну медицину.  

Спільно з науковим керівником сформульовано висновки та обґрунтовано 

практичні рекомендації. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертаційної 

роботи були висвітлені та обговорені на міжнародній науково-практичній  

конференції «Проблеми та стан розвитку медичної науки та практики в Україні» 

(Дніпропетровськ, 2014 р.), міжнародній науково-практичній  конференції 
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«Медична наука та практика: виклики і сьогодення» (Львів, 2015 р.), науково-

практичній конференції з міжнародною участю «Актуальні питання фізіології, 

патології та організації медичного забезпечення дітей шкільного віку та підлітків. 

Проблеми реабілітації дітей з хронічною патологією» (Харків, 2015 р.), науково-

практичній конференції з міжнародною участю «Мультидисциплінарний підхід в 

педіатрії та сімейній медицині» (Київ, 2015 р.), науковому симпозіумі з 

міжнародною участю «Сучасна педіатрія з позиції доказової медицини (Львів, 

2016 р.), міжнародній науково-практичній конференції «Innovative technology in 

medicine: experience of Poland and Ukraine» (Люблін, 2017 р.), науково-практичній 

конференції з міжнародною участю «Актуальні досягнення медичних наукових 

досліджень в Україні та країнах ближнього зарубіжжя» (Київ, 2017 р.), науковому 

симпозіумі з міжнародною участю «Сучасна педіатрія з позиції доказової 

медицини» (Львів, 2017 р.).  

Публікації. Основні положення дисертації опубліковано в 12 наукових 

працях, з них – 6 статей у фахових журналах, рекомендованих ДАК України 

(2 з них – в журналі, включеному до міжнародних наукометричних баз), а 

також 6 тез у матеріалах наукових з’їздів, конгресів та конференцій. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертацію написано українською мовою і 

викладено на 189 сторінках комп’ютерного тексту (з них основного тексту – 

138 сторінок). Робота складається з анотації, вступу, огляду літератури, 

характеристики  клінічного матеріалу та методів дослідження, трьох розділів 

результатів власних досліджень, аналізу та узагальнення результатів, висновків, 

практичних рекомендацій, списку використаної літератури, додатків.  Список 

використаних джерел містить 257 праць (із них 150 кирилицею та 107 латиницею). 

Дисертація ілюстрована 24 таблицями та 20 рисунками. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

Матеріали та методи дослідження. Для досягнення мети і вирішення 

поставлених завдань було обстежено 244 дитини віком від 14 до 17 років. 

Основну  групу дослідження склали 154 дитини (середній вік 

15,60±0,92 років) з хронічною гастродуоденальною патологією, які були 

госпіталізовані до Львівського міського дитячого гастроентерологічного 

центру (на базі Комунальної  міської дитячої клінічної лікарні м. Львова). 

Залежно від клінічного діагнозу діти основної групи були розподілені на 

підгрупи: І підгрупа – 56 дітей, хворих на гастроезофагеальну рефлюксну 

хворобу (ГЕРХ) з рефлюкс-езофагітом, ІІ підгрупа – 68 дітей, хворих на 

хронічний гастродуоденіт (ХГД), ІІІ підгрупа – 30 дітей, хворих на виразкову 

хворобу (ВХ) шлунка та/або дванадцятипалої кишки (ДПК). Усім дітям було 

встановлено діагноз згідно з «Уніфікованими клінічними протоколами 

медичної допомоги дітям із захворюваннями органів травлення» (наказ 

МОЗ України №59 від 29.01.2013 р.) та підтверджено за допомогою 

ендоскопічного обстеження.  

Контрольну групу склали 90 здорових дітей – учнів 9-11 класів (середній 

вік 15,40±0,97 років), яких було опитано з метою оцінки способу життя, 

харчової поведінки, показників ЯЖ, а також з метою виявлення факторів 
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ризику виникнення хронічної гастродуоденальної патології. Розроблені анкети 

містили кілька блоків запитань, що стосувалися особливостей способу життя, 

режиму дня, харчових вподобань, а також сімейний анамнез. Дітям основної 

групи проводились стандартні загальноклінічні обстеження (загальний аналіз 

крові та сечі, біохімічний аналіз крові), інструментальні дослідження (ФЕГДС з 

інтрагастральною рН-метрією, УЗД внутрішніх органів), консультації 

спеціалістів (оториноларинголог, кардіолог, невролог та інші) за потреби.  

Оцінка якості життя хворих дітей при виконанні даного дослідження 

проводилась на 2-3-ій день після госпіталізації і через 1 місяць від початку 

лікування. Критеріями включення були: підтверджений ендоскопічно діагноз 

«ГЕРХ, рефлюкс-езофагіт», «ХГД, стадія загострення», «ВХ шлунка та/або 

дванадцятипалої кишки, стадія загострення»; вік дитини 14-17 років; 

інформована згода пацієнта та його батьків/опікунів на обстеження.  

Для оцінки якості життя було використано кількісні оціночні шкали та 

опитувальники. Було проведено анкетування дітей та їхніх батьків/опікунів за 

допомогою відповідних форм (self-report та proxy-report) україномовних версій 

міжнародних опитувальників PedsQL™ 4.0 та MOS SF-36. Опитувальник 

PedsQL™ 4.0 надано його розробниками – Інcтитутом Mapi Research (наявний 

відповідний документ, що засвідчує можливість використання україномовних 

версій цього опитувальника дисертантом).  

Для оцінки психоемоційного стану було використано тест самооцінки 

функціонального стану («Самопочуття, активність, настрій»), шкалу тривоги 

Бека та кольоровий тест Люшера. Для оцінки емоційно-динамічного статусу 

особистості з використанням стандартизованих колірних таблиць в роботі 

застосовувався тест Люшера в модифікації Л.М. Собчик, відповідно до якої 

визначалися коефіцієнти концентричності, балансу особистісних властивостей, 

гетеромності, стану вегетативної нервової системи, працездатності, наявності 

стресового стану (за Г.А. Амінєвим, 1991).   

При фіброезофагогастродуоденоскопії в пацієнтів досліджуваних груп 

використовувався ендоскоп GIF P-30 «Olympus» (Японія) з поглибленим 

дослідженням базального рівня кислотності ендоскопічним рН-зондом (ЕЛТС-5). 

Статистичний аналіз отриманих результатів проводили на персональному 

комп’ютері за допомогою пакету програм  Microsoft Excel 2010 (Microsoft, USA) 

та STATISTICA For Windows v.8.0 (StatSoft Inc., USA). При аналізі даних 

отримані результати наводились у вигляді середнього значення (М) та величини 

середньоквадратичного відхилення (SD). Розмір вибіркової сукупності із 

достатнім числом спостережень, необхідним для проведення дослідження, 

визначали за допомогою формули Глена-Паніотто. При статистичній обробці 

даних насамперед оцінювали характер змінних (кількісні, якісні) та нормальність 

розподілу ознак. При роботі з даними, які відповідали нормальному 

(гаусівському) розподілу, для порівняння двох груп використовували t-критерій 

Стьюдента для незалежних вибірок. За відсутності нормального розподілу 

визначалась медіана (Ме), довірчі інтервали (ДІ) і значення 25-75% перцентилів 

[25%; 75%].  Порівняння груп проводили за допомогою непараметричного 

критерію Манна-Уїтні. Для порівняння частотних показників незалежних груп 



7 

застосовувався критерій χ2 (Пірсона) та точний критерій Фішера. При 

порівнянні показників у трьох незалежних вибірках застосовувався 

однофакторний дисперсійний аналіз, однорідність дисперсій визначалася за 

допомогою тесту Левене. Для встановлення взаємозв'язку між показниками 

розраховували коефіцієнт кореляції Пірсона (r). Різницю між групами вважали 

достовірною при значеннях р˂0,05. 

Дослідження проведено з урахуванням основних принципів Гельсінської 

декларації прав людини, Конвенції Ради Європи про права людини і 

біомедицину, ІСН  GCP та відповідних законів України (витяг з протоколу №10 

засідання комісії з питань біоетики Львівського національного медичного 

університету ім. Данила Галицького від 12 грудня 2017 року). 

Результати власних досліджень та їх обговорення. На першому етапі 

роботи з метою оцінки способу життя та харчової поведінки було проведено 

опитування здорових школярів – учнів 9-11 класів. В процесі оцінки режиму 

дня цих дітей та проведення ними вільного часу виявлено, що 45,6% школярів 

проводять більше 3 годин на день за комп’ютером або біля телевізора і лише 

22,2% опитаних гуляють на свіжому повітрі більше 2 годин на добу. 

Аналіз харчової поведінки показав, що 44,4% дітей щоденно вживають 

м’ясні продукти промислового виробництва (здебільшого сосиски), а страви з 

риби зустрічаються в щоденному раціоні дітей достовірно рідше, ніж м'ясні – 

лише в 13,3% (p<0,05).  Взагалі не вживають в їжу рибу 16,7% дітей. Молоко і 

молочні продукти відзначені в щоденному раціоні у 35,6% опитаних дітей. 

Солодкі газовані напої щоденно вживають 15,6% дітей. Виявлена значна частота 

вживання підлітками слабоалкогольних напоїв (15,6% опитаних школярів).  

При аналізі фізичної та позашкільної активності було з'ясовано, що у  

спортивних секціях займаються 55,6% дітей. Інтелектуальними заняттями 

(здебільшого – іноземні мови) – 37,8%  опитаних. При обробці даних 

виявлено негативний кореляційний зв'язок між динамікою стану здоров'я і 

частотою відвідування позашкільних занять (χ2=5,8; (р<0,05). Діти, щодня 

зайняті у позашкільних гуртках, негативно оцінили динаміку свого здоров'я 

за минулий рік.  

Останнім часом все більше дослідників вважають, що інструментальних 

та клінічних методів недостатньо для оцінки повної картини здоров’я дитини. 

Тому, для вивчення впливу чинників способу життя та харчування на стан 

здоров’я школярів, нами було застосовано міжнародні опитувальники якості 

життя. Результати оцінки якості життя за опитувальником МОS SF-36 виявили 

достовірно вищі показники якості життя за шкалою життєздатності – 

67,79±9,45 балів у дітей при тривалості прогулянок більше 2 годин на день 

порівняно з 54,41±8,12 балів у дітей з недостатнім перебуванням на свіжому 

повітрі (р˂0,05). Крім цього, дані за підсумками МОS SF-36 підтвердили 

значимість регулярності гарячого харчування. Зокрема, у дітей, які повноцінно 

обідають щодня, достовірно вищі показники соціальної активності (SF) – 

81,49±10,08 балів проти 77,49±9,24 балів (р˂0,05), параметри психологічного 

здоров'я (MH) – 65,61±12,12 проти 59,60±12,03 балів (р˂0,05) і життєздатності 

(VT) – 65,31±7,04 проти 58,79±8,45 балів (р˂0,05) школярів, які харчуються 
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нерегулярно. Разом з тим, у дітей, які займаються в спортивних секціях, 

достовірно кращі показники якості життя за шкалою загального здоров'я 

(73,59±9,34 балів) (р<0,05). 

За результатами опитування здорових школярів за шкалою «Самопочуття, 

активність, настрій» отримано дані про те, що майже 18,9% дітей мають  

знижену оцінку самопочуття, 15,6% – низький рівень активності і в 15,6% – 

переважає поганий настрій.  

Разом з тим, за даними шкали тривоги Бека, виявлено тенденцію до 

наростання рівня тривоги з віком (р˃0,05). Так, у віковій групі 16-17 років, 

питома вага  високого рівня тривоги була найбільшою (31,9%). Цей результат 

можна пояснити більшим навантаженням у випускному класі школи та 

підготовкою до вступу у вищі навчальні заклади. 

Під час обстеження дітей з хронічною гастродуоденальною патологією 

виявлено достовірні відмінності маси тіла в групі здорових школярів та у 

хворих на виразкову хворобу. Загалом, у групах дітей з патологією 

гастродуоденальної зони значно частіше зустрічаються діти з дефіцитом маси 

тіла, ніж у групі здорових (р<0,05).  

Аналіз клінічної картини захворювань показав, що провідною скаргою 

виступає абдомінальний больовий синдром (89,6% випадків), на другому 

місці – диспепсичний синдром (66,2%). При проведенні ФЕГДС у всіх 

пацієнтів були виявлені запальні зміни слизової оболонки стравоходу, 

шлунка і дванадцятипалої кишки різного ступеня, при цьому переважала 

поверхнева форма ураження (41,6% – катаральний езофагіт, 44,8% – 

еритематозний гастродуоденіт). Інтрагастральна рН-метрія показала, що в 

44,6% обстежених дітей (n=74) спостерігалась базальна абсолютна помірна 

гіперацидність, а гіпоацидність було виявлено лише у 4,1% випадків. 

Аналіз середніх показників якості життя пацієнтів з хронічною 

гастродуоденальною патологією при порівнянні з показниками якості життя 

практично здорових школярів за допомогою загального опитувальника МОS 

SF-36 показав, що якість життя хворих дітей мала достовірно нижчі параметри 

за всіма шкалами. Зокрема, показник загального здоров’я (GH) у хворих дітей 

був у 1,3 рази нижчий (р˂0,05), ніж показник у дітей групи порівняння 

(55,69±10,12 і 72,52±12,91 балів відповідно), параметр рольового фізичного 

функціонування (RP) дітей основної групи був нижчим в 1,6 разів за відповідну 

оцінку здорових дітей (53,61±9,16 проти 85,00±16,61 балів) (р˂0,05). В 1,5 рази 

зниженим був також показник соціального функціонування дітей з патологією 

гастродуоденальної зони (49,72±9,57 проти 77,53±14,24 балів, р˂0,05).  

Параметри психоемоційної сфери також значно погіршуються у дітей з 

хронічною гастродуоденальною патологією. Зокрема, за даними тесту 

Люшера (табл.1), у 74,7% хворих дітей виявлено наявність стресового стану, 

з них у 47,4% − його високий рівень. Крім цього, більш ніж у третини дітей 

(35,7%) виявлено зниження працездатності. Коефіцієнт стресового стану 

корелював із запальними змінами слизової оболонки гастродуоденальної 

ділянки (r=0,49; р<0,05), наявністю нудоти (r=0,51; р<0,05) та з тривалістю 

больового абдомінального синдрому (r=0,63; р<0,05).  
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Таблиця 1 − Психоемоційні властивості особистості за даними тесту Люшера 

Коефіцієнти 

Основна група (n=154) Група контролю (n=50) 

M±SD, 

бали 

Наявність 

відхилень, % 

M±SD, 

бали 

Наявність 

відхилень, % 

Наявності стресового стану 47,94±5,71* 74,7* 23,89±4,64 26,0 

Балансу вегетативної 

нервової системи 
-3,78±0,69* 38,3* 1,96±0,51 - 

Працездатності 15,20±0,36* 35,7* 18,62±0,24 10,0 

Балансу концентричності 3,32±0,83* 25,3* -1,61±0,50 4,0 

Балансу особистісних 

якостей 
3,27±0,60* 25,3 1,80±0,42 10,0 

Балансу гетерономності 4,54±0,76* 38,3 -1,89±0,49 18,0 
Примітка. * − достовірна різниця щодо групи контролю (р˂0,05). 

На наступному етапі роботи було проведено порівняння основних 

показників якості життя дітей з хронічною гастродуоденальною патологією 

залежно від нозологічних форм (рис.1). 

Рисунок 1 − Показники якості життя у дітей 14-17 років залежно від 

характеру гастродуоденальної патології (за даними опитувальника МОS SF-36) 
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Диференційована оцінка якості життя дозволила виявити, що у пацієнтів з 

виразковою хворобою достовірно нижчий параметр шкали фізичного 

функціонування (PF) (60,50±12,09 балів) порівняно з пацієнтами, які 

страждають на хронічний гастродуоденіт (88,17±11,10 балів; р<0,05) та 

гастроезофагеальну рефлюксну хворобу (88,33±13,35 балів; р<0,05). Середній 

показник шкали впливу емоційного стану на рольове функціонування (RE) був 

достовірно вищий у підгрупі дітей, які страждають на ГЕРХ (86,87±11,77 балів) 

порівняно з підгрупою хворих на ХГД (66,80±13,68 балів; р<0,05), а в підгрупі 

дітей, хворих на ВХ цей показник виявився суттєво нижчим у порівнянні з 

дітьми, хворими на ГЕРХ та ХГД (40,40±8,24 балів) (p˂0,001). 

Таким чином, при порівнянні даних оцінки ЯЖ при різних нозологічних 

формах з’ясовано, що найбільший негативний вплив на показники ЯЖ має 

виразкова хвороба. 

При вивченні динаміки ЯЖ опитувальником PedsQL™ через 1 місяць 

після лікування, призначеного відповідно до «Уніфікованих протоколів 

медичної допомоги дітям із захворюваннями органів травлення» можна 

зробити висновок, що у групах покращились як показники фізичної сфери, 

так і психоемоційні параметри ЯЖ. Зокрема, у дітей з ГЕРХ відзначено 

достовірне збільшення оцінки за шкалою шкільного функціонування з 

70,67±10,23 до 77,67±2,54 балів (p˂0,05). Однак, у дітей з ХГД та  ВХ суттєве 

зростання спостерігалось лише в показниках фізичного функціонування. В 

групі дітей з ВХ середній показник фізичного функціонування з 54,80±4,78 

збільшився до 82,41±6,52 балів (p˂0,05) (табл. 2). При цьому параметри 

емоційного функціонування у всіх пацієнтів хоча й мали тенденцію до 

покращення, однак утримувались на низьких цифрах. 

 

Таблиця 2 − Динаміка показників ЯЖ у дітей з ВХ під впливом лікування 

за даними опитувальника PedsQL™   

Параметр 

 

До лікування  

(n=30) 

Після лікування 

(n=30) 

(M±SD), бали 

Фізичне функціонування (ФФ) 54,80±4,78 82,41±6,52* 

Емоційне функціонування (ЕФ) 49,90±5,91 51,23±6,44 

Соціальне функціонування (СФ) 70,42±3,22 75,69±9,51 

Шкільне функціонування (ШФ)   55,72±13,89 77,80±10,13* 

Психосоціальне функціонування (ПСФ) 58,71±5,54 78,92±11,23* 

Середній бал за всіма шкалами (СШ) 57,69±6,24  79,63±8,60* 

Примітка. * − достовірність різниці показників до і після лікування при р˂0,05 

 

При обчисленні показників ЯЖ за результатами заповнення 

опитувальника PedsQL™ батьками обстежених дітей (так звана анкета «proxy-

report»), було встановлено, що показник фізичного функціонування в 

середньому становив 49,61±3,86 балів і був достовірно нижчим (р˂0,05) за цей 
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параметр в результаті опитування дітей (57,43±4,59 балів). Показник шкільного 

функціонування за результатами батьківської форми також виявився достовірно 

нижчим, ніж при заповненні дітьми і склав 47,35±6,23 бали  проти 63,89±9,59  

балів відповідно (р˂0,05). Сумарний середній бал за всіма шкалами батьківської 

форми опитувальника становив 55,61±6,83 балів і був достовірно нижчий за 

показник, отриманий при опитуванні дітей (65,55±5,57 балів) (p˂0,05). Тобто 

при заповненні опитувальника дітьми, які мають виражену клінічну 

симптоматику і скарги, їхні показники якості життя  виявилися достовірно 

вищими (p˂0,05), ніж при одночасному заповненні опитувальника їх батьками, 

за шкалами фізичного функціонування, шкільного життя та соціального 

функціонування. При цьому загальна динаміка параметрів ЯЖ на фоні 

лікування, в результаті опитування батьків, також була позитивною (рис. 2).  
 

 
 

Рисунок 2 − Динаміка показників ЯЖ у дітей з ВХ під впливом лікування 

(за результатами батьківської форми опитувальника PedsQL™) (* − р˂0,05) 
 

Під час літературного пошуку, нами не було знайдено даних щодо 

вивчення впливу метаболічних препаратів на динаміку параметрів якості життя 

дітей з ХГД. Тому для підгрупи дітей з ХГД (n=68) з метою оцінки динаміки 

якості життя та психоемоційного статусу було використано диференційовані 

підходи до лікування. Частина цих дітей (n=38), у якої поряд з типовою 

гастродуоденальною симптоматикою були присутні скарги на підвищену 

втомлюваність, поганий настрій, зниження працездатності, окрім базисного 

лікування, додатково отримувала препарат метаболічної дії – цитруліну малат. 

Через 1 місяць було виявлено певні відмінності в показниках ЯЖ, залежно від 

обраного лікувального алгоритму. У дітей, які отримували лікування за 

доповненою схемою виявлено достовірне покращення показників 

психоемоційної сфери ЯЖ (табл.3). Пацієнти зазначали зникнення швидкої 

втомлюваності та больових відчуттів, а також суму та неприємних емоцій. 

Показники шкільного та психосоціального функціонування також достовірно 

збільшились у порівнянні з групою, яка отримувала лише базисну терапію 

(p˂0,05), покращились стосунки з однолітками та членами сім’ї.  
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Таблиця 3 − Динаміка показників ЯЖ у дітей з хронічним гастродуоденітом 

під впливом лікування (за даними опитувальника PedsQL™) (M±SD), бали 

Параметр 

 

Основна група 

(n=38) 

Група порівняння 

(n=30) 

До лікування Після лікування До лікування  Після лікування 

ФФ 56,54±5,95 62,46±3,10* 58,23±6,58 61,97±2,75* 

ЕФ 55,78±6,87 66,45±5,58*,** 55,39±5,87 61,33±4,90*,** 

СФ 70,56±7,70 76,58±2,89* 71,57±6,34 75,10±1,79* 

ШФ 65,49±9,54 79,73±9,33*,** 64,19±8,48 75,67±2,54*,** 

ПСФ 64,73±6,46 80,32±5,23*,** 63,75±7,45 71,03±2,00*,** 

СШ 63,44±7,45 73,11±6,19*,** 62,54±5,24 68,77±1,60*,** 

Примітка 1. * − достовірність різниці в кожній групі до та після лікування (р˂0,05). 

Примітка 2. ** − достовірність різниці між групами після лікування (р˂0,05).   

 

Тенденція до покращення якості життя після отриманого лікування у дітей з 

ХГД спостерігалася і при заповненні анкети їхніми батьками. При відповідях на 

питання опитувальника 47,4% батьків пацієнтів з основної групи відзначили, що 

діти стали більш стресостійкі, у них зменшились прояви страху, 55,3% батьків 

відзначили, що у їхніх дітей покращилась уважність у школі і як результат – 

успішність у навчанні (p˂0,05).  

За результатами опитувальника MOS SF-36 також виявлено позитивну 

динаміку показників психоемоційної сфери у групи пацієнтів, які отримували 

лікування за доповненим алгоритмом (рис. 3). 

 

 
 

Рисунок 3 – Показники ЯЖ у пацієнтів з ХГД залежно від отриманого 

лікування (за даними опитувальника MOS SF-36) (* − р˂0,05)  
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Аналіз результатів оцінки психоемоційних характеристик особистості за 

допомогою тесту Люшера через місяць після лікування в обох групах показав 

зменшення числа осіб у стані стресу порівняно з тим, що було на початку 

лікування. Однак у групі дітей, які додатково приймали препарат цитруліну 

малат, кількість дітей, які перебували у стані стресу стала достовірно нижчою і 

становила 28,9%, тоді як у групі порівняння таких дітей було 36,7% (p˂0,05). 

В результаті лікування вегетативний статус дітей обох груп мав 

тенденцію до стабілізації, але у 23,3% дітей групи порівняння залишався 

значний дисбаланс вегетативної нервової системи в бік ваготонії. Крім того, 

відзначено достовірне покращення коефіцієнта працездатності в основній групі 

пацієнтів (середня оцінка 18,22±0,47 балів), тоді як зниження цього показника 

(менше 14 балів) утримувалось в 26,7% дітей, які отримували стандартну 

медикаментозну терапію. 

Разом з тим, в основній групі дітей звертає на себе увагу зменшення 

кількості тих, у кого наявний дисбаланс концентричності. Лише в 7,9% 

опитаних виявлено ознаки інтровертності. Достовірне зниження кількості дітей 

з відхиленням індексу балансу гетерономності свідчить про усунення 

невротичних симптомів у цих пацієнтів. Серед дітей основної групи через 1 

місяць після лікування лише 18,4% мали залишкові невротичні прояви, тоді як 

у групі порівняння таких дітей було більше третини (35,0%). 

Таким чином, отримані результати стали підставою для рекомендації 

опитувальників PedsQL™ та МОS SF-36 для оцінки ЯЖ здорових дітей з метою 

виявлення факторів ризику захворювань гастродуоденальної зони. Ці 

опитувальники також варто використовувати як додатковий критерій оцінки 

ефективності лікування хронічної гастродуоденальної патології у дітей. Для 

оцінки ЯЖ дітей слід проводити анкетування їхніх батьків. В результаті 

дослідження отримано дані, які підтверджують інформативність тесту Люшера, 

тесту «Самопочуття, активність, настрій» та шкали тривоги Бека для виявлення 

психоемоційних проблем у дітей з хронічною гастродуоденальною патологією. 

Згідно з отриманими результатами, з метою усунення проявів астенізації 

та дисбалансу вегетативної нервової системи, для пришвидшення відновлення 

працездатності та покращення когнітивних здібностей дітям з ХГД, які мають 

такі проблеми, доцільно включати до основного лікувального алгоритму 

метаболічні препарати, що містять амінокислоти, зокрема – цитруліну малат. 

 

ВИСНОВКИ 

1. Значне зростання поширеності захворювань органів травлення дитячого 

населення вимагає розробки критеріїв оцінки ефективності лікування хвороби з  

визначенням якості лікування, враховуючи думку лікаря і хворого. Одним з 

таких  критеріїв є оцінка якості життя. В Україні кількість методів оцінки якості 

життя є досить обмеженою, а для вивчення впливу хронічної 

гастродуоденальної патології на якість життя дітей взагалі відсутні спеціальні 

методики. Розробка алгоритму оцінки якості життя, який сприятиме виявленню  

несприятливих факторів впливу на перебіг гастродуоденальної патології у дітей  

та впровадження заходів з їх усунення є актуальною проблемою сучасної 
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дитячої гастроентерології. Це дозволить підвищити  ефективність лікувальних 

заходів при хронічних захворюваннях гастродуоденальної зони у дітей. 

2. Для школярів старших класів характерними є систематичне порушення 

режиму дня, незбалансоване харчування, недостатня фізична активність. 

Доведено, що 45,6% дітей проводять більше 3-х годин упродовж дня за 

комп’ютером або біля телевізора. Майже половина дітей (44,4%) щоденно 

вживають м’ясні продукти промислового виробництва (здебільшого, сосиски), 

недостатньо вживають страви з риби  (лише 13,3% опитаних).   

3. Встановлено, що при тривалості прогулянок більше 2 годин на день у 

школярів достовірно вищі показники за шкалою життєздатності порівняно з 

тими, хто недостатньо перебуває на свіжому повітрі (67,79±9,45 балів проти 

54,41±8,12). У дітей, які повноцінно обідають щодня – достовірно кращі 

показники соціальної активності (81,49±10,08 балів проти 77,49±9,24), 

психологічного здоров'я (65,61±12,12 балів проти 59,60±12,03) і життєздатності 

(65,31±7,04 балів проти 58,79±8,45 відповідно). Школярі, які займаються в 

спортивних секціях, мають достовірно вищі показники якості життя за шкалою 

психологічного здоров'я (76,29±10,34  балів проти 70,12±11,89 балів у дітей, які 

не займаються спортом) і за шкалою загального здоров'я (73,59±9,34 балів 

проти 61,45±10,57 балів відповідно). Відзначено достовірне погіршення 

показника життєздатності у групи дітей з тривалим перебуванням біля 

комп'ютера (3 години і більше) – 62,36±8,64 балів. У дітей з тривалістю нічного 

сну 8 годин і більше – достовірно краща емоційна стабільність за шкалою 

рольового емоційного функціонування порівняно з дітьми, які  сплять менше 

8 годин (85,45±9,36 балів проти 79,32±5,13 балів).  

4. Встановлено, що у хворих на хронічну гастродуоденальну патологію 

дітей в 1,3 рази знижений показник загального здоров’я, в 1,6 разів – рольового 

фізичного функціонування, в 1,5 рази – соціального функціонування, у 1,6 разів 

гірший показник впливу інтенсивності болю, порівняно зі здоровими 

школярами. За даними тесту Люшера, у 74,7% дітей з патологією 

гастродуоденальної зони визначено наявність стресу, з них у 47,4% − високий 

рівень (понад 83,5 балів). Коефіцієнт стресового стану корелює із запальними 

змінами слизової оболонки гастродуоденальної ділянки (r=0,49; р<0,05), 

наявністю нудоти (r=0,51; р<0,05) та тривалістю больового абдомінального 

синдрому (r=0,63; р<0,05). 

5. У дітей, хворих на виразкову хворобу, виявлено достовірно нижчий 

показник шкали фізичного функціонування (60,50±12,09 балів) порівняно з 

пацієнтами, які страждають на хронічний гастродуоденіт (88,17±11,10 балів; 

р<0,05) та гастроезофагеальну рефлюксну хворобу (88,33±13,35 балів; р<0,05). 

Крім того,  у дітей, хворих на виразкову хворобу, показник впливу емоційного 

стану на рольове функціонування вдвічі нижчий в порівнянні з даними у 

хворих на гастроезофагеальну рефлюксну хворобу  і в 1,7 разів нижчий, ніж у  

дітей з хронічним  гастродуоденітом.    

6. У всіх обстежених дітей з хронічною гастродуоденальною патологією  під 

впливом стандартного лікування протягом 1 місяця відмічено не лише усунення 

клінічних симптомів, але й покращення окремих показників якості життя залежно 
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від нозологічної форми хвороби. Зокрема, в дітей з ГЕРХ відзначено зростання 

середнього балу за всіма шкалами опитувальника PedsQL™ (з 64,59±3,18 до 

68,77±1,60 балів). У  групі дітей з ХГД достовірно збільшився показник загального 

здоров’я  (з 51,39±2,41 до 61,55±1,34 балів; p˂0,05). У дітей з ВХ відзначено суттєве 

зростання показника фізичного функціонування (з 54,80±4,78 до 82,41±6,52 балів; 

p˂0,05), тоді як психоемоційні параметри утримувались на низькому рівні.  

7. У дітей з хронічним гастродуоденітом, які мають прояви вегетативної 

дисфункції, підвищену тривожність, знижену працездатність та погіршення 

успішності в школі, включення в загальноприйняту схему лікування 

метаболічного препарату цитруліну малату дозволяє прискорити усунення 

вказаних симптомів та покращити якість життя цих пацієнтів. Доведено, що під 

впливом цитруліну малату у дітей з хронічним гастродуоденітом відзначено 

суттєве зростання показника емоційного функціонування (середній показник 

збільшився з 55,78±6,87 до 66,45±5,58 балів). Кількість дітей, які перебували у 

стані стресу, в цій групі була достовірно нижчою порівняно з групою 

порівняння і становила 28,9% проти 36,7% (p˂0,05).   

 

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

1. Для комплексної оцінки стану здоров’я школярів та виявлення окремих 

факторів ризику захворювань доцільно використовувати міжнародні загальні 

опитувальники якості життя PedsQL™  та МОS SF-36 як прості в застосуванні 

та інтерпретації методики, зокрема, у дітей з хронічною гастродуоденальною 

патологією – для комплексної оцінки тяжкості перебігу захворювань та як 

додатковий критерій ефективності лікування. 

2. Для об’єктивізації оцінки всіх аспектів якості життя дитини слід 

проводити анкетування батьків за допомогою «proxy»-варіанту опитувальника 

PedsQL™. 

3. Рекомендувати використання тесту Люшера, тесту «Самопочуття, 

активність, настрій» та шкали тривоги Бека для виявлення психоемоційних 

проблем у дітей з хронічною гастродуоденальною патологією. 

4. Дітям з хронічною гастродуоденальною патологією, у яких виявлено 

високий рівень тривоги та психоемоційні проблеми, за даними шкали Бека і тесту 

Люшера – рекомендувати препарат метаболічної дії – цитруліну малат з метою 

покращення загальних показників якості життя та прискорення одужання. 
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АНОТАЦІЯ 

Садова О.Р. Оцінка якості життя школярів старших класів з 

хронічною гастродуоденальною патологією. – 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, 2019. 

В роботі вивчено основні параметри якості життя дітей залежно від харчової 

поведінки, соціальних особливостей, шкільних навантажень та способу життя. 

Встановлено зв’язок між якістю життя та тривалістю нічного сну, регулярністю 

харчування та фізичною активністю. Показано, що провідною скаргою у дітей 

віком 14-17 років з хронічними захворюваннями гастродуоденальної зони є 

абдомінальний больовий синдром. Виявлено, що серед дітей із хронічною 

гастродуоденальною патологією частіше зустрічаються діти з низькою масою тіла і 

дефіцитом її за параметрами маси тіла та індексу маси тіла, ніж в групі здорових 

дітей. За результатами ФЕГДС встановлено переважання еритематозно-

ексудативних форм гастродуоденітів, виявлено поєднане ураження слизової 

оболонки стравоходу та шлунка. Доведено, що при загостренні хронічної 

гастродуоденальної патології суттєво страждають показники психічної та емоційної 

сфери, а також навчання в школі. З’ясовано, що найбільший вплив на показники 

ЯЖ має виразкова хвороба шлунка та дванадцятипалої кишки. Отримано дані про 

те, що батьки схильні занижувати оцінки ЯЖ своїх дітей, які хворіють на хронічну 

гастродуоденальну патологію. Встановлено, що усунення гострої симптоматики 

хронічного гастродуоденіту  покращує загальне самопочуття дітей, однак при 

цьому залишаються проблеми з повсякденною активністю. Для її відновлення 

запропоновано включення в лікувальні схеми метаболічних препаратів. 

Ключові слова: школярі, якість життя, гастродуоденальна патологія, 

діагностика, лікування. 
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АННОТАЦИЯ 

 Садова О.Р. Оценка качества жизни школьников старших 

классов с хронической гастродуоденальной патологией. – На правах 

рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук 

по специальности 14.01.10 – педиатрия. Львовский национальный медицинский 

университет имени Данила Галицкого МОЗ Украины, Львов, 2019. 

 В работе проанализированы особенности образа жизни школьников 

старших классов и изучены основные параметры качества жизни детей в 

зависимости от пищевого поведения, социальных особенностей, школьных 

нагрузок и образа жизни. Установлена связь между качеством жизни и 

продолжительностью ночного сна, регулярностью питания и физической 

активностью.  

 Анализ клинической картины заболеваний показал, что ведущей 

жалобой у детей в возрасте 14-17 лет с хроническими заболеваниями 

гастродуоденальной зоны является абдоминальный болевой синдром, на втором 

месте – диспепсический синдром. При антропометрии выявлен ряд 

закономерностей: среди детей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта 

чаще встречаются дети с низкой массой тела и дефицитом ее по параметрам 

массы тела и индекса массы тела, чем в группе здоровых детей. Результаты 

фиброэзофагогастродуоденоскопии продемонстрировали преобладание 

эритематозно-экссудативных форм гастродуоденитов, однако прослеживается 

тенденция к увеличению количества эрозивных и язвенных поражений у 

старших школьников. При этом, в большинстве случаев характерно сочетанное 

поражение слизистой оболочки пищевода и желудка, в частности, при 

различных формах хронического гастродуоденита и язвенной болезни. 

 При сравнении параметров качества жизни (КЖ) при различных 

нозологических формах установлено, что наибольшее влияние на 

показатели КЖ имеет язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной 

кишки. Доказано, что при обострении хронической гастродуоденальной 

патологии, влияние болезни является комплексным и касается не только 

физической составляющей качества жизни ребенка – существенно страдают 

показатели психической и эмоциональной сферы, а также участие в 

общественной жизни и учеба в школе. Получены данные о том, что при 

опросе детей, имеющих выраженную клиническую симптоматику и жалобы, 

их показатели качества жизни выше, чем при одновременном заполнении 

опросника их родителями, по шкалам физического функционирования, 

школьной жизни и социального функционирования. Выяснено, что 

устранение острой симптоматики хронического гастродуоденита улучшает 

общее самочувствие детей, однако при этом остаются проблемы с 

повседневной активностью. Для ее восстановления предложено включение 

в лечебные схемы метаболических препаратов. 

 Ключевые слова: школьники, качество жизни, гастродуоденальная 

патология, диагностика, лечение. 

 



19 

ANNOTATION 

Sadova O.R. Evaluation of the quality of life in high school pupils with 

chronic gastroduodenal pathology. –  Qualifying scientific work as a manuscript.  

Thesis for scientific degree of candidate in medical science (Ph.D) in speciality 

14.01.10 – pediatrics. Danylo Halytsky Lviv National Medical University. Ministry 

of Health of Ukraine, Lviv, 2019. 

The paper analyzes main parameters of the quality of life (QoL) in children 

depending on food behavior, social characteristics, school load and lifestyle. The 

connection between quality of life and duration of night sleep, regularity of 

nutrition and physical activity was established. It was shown that the leading 

complaint in children aged 14-17 with chronic diseases of the gastroduodenal zone 

is abdominal pain syndrome. It was found that among children with chronic 

gastroduodenal pathology there are children with low body weight and deficiency 

of body mass according to the parameters of body mass and body mass index than 

in the group of healthy children. According to the results of endoscopy, the 

predominance of erythematous-exudative forms of gastroduodenitis was 

established and a combined defeat of the mucous membrane of the esophagus and 

stomach was detected. It was proved that the exacerbation of chronic 

gastroduodenal pathology significantly affects the mental and emotional sphere, as 

well as school education. It was found out that the ulcerative stomach and 

duodenal ulcer has the most influence on the indicators of QoL. There is the 

evidence that parents are inclined to decrease the evaluations of QoL of their 

children with chronic gastroduodenal pathology. It was established that the 

elimination of acute symptomatology of chronic gastroduodenitis improves the 

general well-being in children, however, problems with daily activity remain. The 

inclusion of metabolic medications in the treatment was proposed for its 

restoration. 

Key words: schoolchildren, quality of life, adolescents, gastro-duodenal 

pathology, diagnostic, medical treatment. 
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СКОРОЧЕНЬ І ТЕРМІНІВ 

 

ВООЗ – Всесвітня організація охорони здоров’я 

ВХ  – виразкова хвороба 

ГЕРХ  – гастроезофагеальна рефлюксна хвороба 

ГДЗ  – гастродуоденальна зона 

ДПК  – дванадцятипала кишка 

ЕФ  – емоційне функціонування 

ІМТ  – індекс маси тіла 

МОЗ   – Міністерство охорони здоров’я 

ПСФ  – психосоціальне функціонування 

САН  – самопочуття, активність, настрій 

СФ  – соціальне функціонування 

СШ  – середній бал за всіма шкалами опитувальника PedsQL™ 

УЗД   – ультразвукове дослідження 

ФЕГДС – фіброезофагогастродуоденоскопія 

ФФ   – фізичне функціонування  

ХГД  – хронічний гастродуоденіт 

ШКТ  – шлунково-кишковий тракт 

ШФ  – шкільне функціонування 

ЯЖ   – якість життя 

MOS SF-36 – Medical Outcomes Study Short Form Health Survey 

PedsQL™   – Pediatric Quality of Life Inventory™ 

 

  


