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  АНОТАЦІЯ 

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

гастродуоденальною патологією. – Кваліфікаційна наукова праця на правах 

рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук 

(доктора філософії) за спеціальністю 14.01.10 – «Педіатрія» (222 – Медицина). 

– Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького 

МОЗ України, Львів, 2019. 

Метою дослідження було покращення ефективності 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. 

Для досягнення мети було проведено вивчення особливостей способу 

життя 90 здорових та 154 хворих на хронічну гастродуоденальну патологію 

учнів старших класів віком 14-17 років. Було досліджено основні параметри 

якості життя (ЯЖ) школярів, а також залежність цих параметрів від соціальних 

особливостей, шкільних навантажень і стану здоров'я.  

Особливості способу життя та харчову поведінку здорових школярів було 

вивчено за допомогою спеціальної анкети-опитувальника, яка дозволила 

зібрати відомості про сімейний анамнез, опис житлово-побутових умов, дані 

про стосунки в сім’ї та школі, харчування та режим дня. При проведенні 

клінічного обстеження оцінено фізичний розвиток дітей. Фізичний розвиток 

вивчався шляхом оцінки антропометричних даних здорових школярів та дітей, 

які перебували на лікуванні з приводу захворювань гастродуоденальної зони. 

Отримані результати оцінювалися з урахуванням показників центильних рядів. 

Для вивчення 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 Pediatric Quality of Life Inventory (PedsQL™, 

версія 4.0) та Medical Outcomes Study Short Form Health Survey (MOS SF-36).  
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Для диференційної оцінки психоемоційного стану було використано тест 

самооцінки функціонального стану («Самопочуття, активність, настрій»), 

шкалу тривоги Бека та кольоровий тест Люшера.  

З метою подальшого порівняння показників якості життя залежно від 

нозологічних форм гастродуоденальної  патології, групу хворих школярів 

(n=154) було поділено на 3 підгрупи: І – хворі на  гастроезофагеальну 

рефлюксну хворобу (ГЕРХ) з рефлюкс-езофагітом (n=56), ІІ – хворі на 

хронічний гастродуоденіт (ХГД) в стадії загострення (n=68), ІІІ – хворі на 

виразкову хворобу шлунка та/або дванадцятипалої кишки (ДПК) (n=30). 

Верифікацію органічних і функціональних уражень шлунково-кишкового 

тракту у групі хворих дітей проведено за допомогою клінічного, лабораторного 

та ендоскопічного обстеження.  

При оцінці режиму дня в групі здорових школярів та проведення ними 

вільного часу виявлено, що 45,6% дітей проводять більше 3 годин на день за 

комп’ютером або біля телевізора, лише 22,2% опитаних гуляють на свіжому 

повітрі більше 2 годин на добу. Аналіз харчової поведінки показав, що 44,4% 

школярів щоденно вживають м’ясні продукти промислового виробництва 

(здебільшого, сосиски); страви з риби в щоденному раціоні дітей зустрічаються 

достовірно рідше, ніж м'ясні – лише у 13,3% (p<0,05).  Взагалі не вживають 

рибу 16,7% школярів. Молоко і молочні продукти відзначені в щоденному 

раціоні лише у третини опитаних дітей (35,6%). Солодкі газовані напої 

присутні в щоденному раціоні у 15,6% школярів. Виявлено високий відсоток 

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

вивченні спадкових факторів у опитаних дітей встановлено, що у 15,6% 

найближчі родичі страждають на патологію верхніх відділів шлунково-

кишкового тракту (ШКТ), у 20,0% в родині є люди з надмірною масою тіла. 

Дослідження якості життя за опитувальником MOS SF-36 виявило 

достовірно вищі показники за шкалою життєздатності у дітей при тривалості 

прогулянок більше 2 годин на день (67,79±9,45 проти 54,41±8,12 балів у дітей з 

недостатнім перебуванням на свіжому повітрі) (р<0,05). З’ясовано, що у дітей, 



4 
 
які повноцінно обідають щодня, дещо вищі показники соціальної активності 

(81,49±10,08 балів проти 77,49±9,24  балів) (р<0,05), значення за шкалою 

психологічного здоров'я (65,61±12,12 проти 59,60±12,03 балів) (р<0,05) і за 

шкалою життєздатності (65,31±7,04 проти 58,79±8,45 балів відповідно) 

(р<0,05). За шкалою життєздатності відзначено достовірне погіршення 

показника в групі дітей з тривалим щоденним перебуванням біля комп'ютера (3 

години і більше) – 62,36±8,64 балів (р<0,05). У школярів, які займаються в 

спортивних секціях, порівняно з дітьми, які  не займаються спортом, дещо вищі 

показники якості життя як за шкалою психологічного здоров'я – 76,29±10,34 

балів проти 70,12±11,89  балів (р>0,05), і суттєво вищі за шкалою загального 

здоров'я (73,59±9,34 балів проти 61,45±10,57 балів відповідно) (р<0,05). Крім 

того, у дітей з тривалістю нічного сну 8 годин краща емоційна стабільність за 

шкалою рольового емоційного функціонування (85,45±9,36 проти 79,32±5,13  

балів у групи дітей, які сплять менше 8 годин (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. При оцінюванні рівня тривоги за шкалою Бека, звертають на себе увагу 

високі показники тривоги (більше 36 балів) у віковій групі 16-17 років, питома 

вага  яких є найбільшою (31,9%), тоді як у групі 14-15 років висока тривога 

зустрічалась майже вдвічі рідше (17,3%).  

Під час обстеження дітей з хронічною гастродуоденальною патологією 

виявлено достовірні відмінності маси тіла між групою здорових школярів та 

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

гастродуоденальної зони значно частіше зустрічаються діти з недостатньою 

масою тіла, ніж у групі здорових (р<0,05). При вивченні клінічної картини 

захворювань відзначено, що провідною скаргою був абдомінальний больовий 

синдром (89,6% випадків), на другому місці розташований диспепсичний 

синдром (66,2%). При проведенні ендоскопічного дослідження у всіх пацієнтів 

були виявлені запальні зміни слизової оболонки стравоходу, шлунка і ДПК 
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різного ступеня, при цьому переважали поверхневі форми ураження (41,6% – 

катаральний езофагіт, 44,8% – еритематозний гастродуоденіт). Інтрагастральна 

рН-метрія показала, що в 44,6% дітей спостерігалась базальна абсолютна 

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

Аналіз середніх показників якості життя пацієнтів з хронічною 

гастродуоденальною патологією в 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 був суттєво нижчий 

(р˂0,05) за показник групи порівняння (55,69±10,12 і 72,52±12,91 балів 

відповідно), параметр рольового фізичного функціонування дітей основної 

групи був нижчим в 1,6 разів за відповідний показник 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).  

Диференційована оцінка якості життя дітей залежно від нозологічної 

форми гастродуоденальної патології дозволила виявити, що у групі пацієнтів з 

виразковою хворобою достовірно нижчий параметр шкали фізичного 

функціонування (p˂0,05), він становить 60,50±12,09 балів. Середній показник 

шкали впливу емоційного стану на рольове функціонування був достовірно 

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

підгрупою хворих на ХГД (66,80±13,68 балів), а в підгрупі дітей, хворих на ВХ 

цей показник виявився суттєво нижчим у порівнянні з двома іншими групами 

(40,40±8,24 балів) (p˂0,001).  

 При обчисленні показників ЯЖ за результатами заповнення 

опитувальника PedsQL™ батьками (так звана анкета «proxy-report»), 

встановлено, що за шкалами фізичного функціонування, шкільного життя та 

соціального функціонування показники якості життя  дітей виявилися 

достовірно нижчими (p˂0,05), ніж при одночасному заповненні анкети самими 

дітьми. Сумарний середній бал за всіма шкалами батьківської форми 
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опитувальника становив 55,61±6,83 балів і був достовірно нижчий за показник, 

отриманий при опитуванні дітей (p˂0,05).  

 В результаті проведення тесту Люшера, у 74,7% дітей з патологією 

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

рівень (понад 83,5 балів). Проведений кореляційний аналіз виявив прямий 

зв’язок коефіцієнта стресового стану із запальними змінами слизової оболонки 

гастродуоденальної ділянки (r=0,49; р<0,05), наявністю нудоти (r=0,51; р<0,05), 

з тривалістю больового абдомінального синдрому (r=0,63; р<0,05). 

При вивченні динаміки ЯЖ опитувальником PedsQL™ через 1 місяць 

після лікування, згідно з «Уніфікованими протоколами медичної допомоги 

дітям із захворюваннями органів травлення» можна зробити висновок, що 

загальноприйнятий лікувальний алгоритм достовірно покращує показники 

фізичного функціонування та психоемоційні параметри ЯЖ у дітей з ГЕРХ, 

тоді як у групах дітей з ХГД та ВХ позитивна динаміка простежувалась більше 

у фізичних складових якості життя, а показники психоемоційного статусу 

залишались досить низькими. Зокрема, у дітей з ВХ середній показник 

фізичного функціонування збільшився з 54,80±4,78 до 82,41±6,52 балів. Діти 

відзначали покращення самопочуття, зникнення швидкої втомлюваності, 

больових відчуттів. При цьому параметри емоційного функціонування у всіх 

пацієнтів хоча й мали тенденцію до покращення, однак утримувались на 

низьких цифрах. 

У підгрупі дітей з ХГД (n=68) для оцінки динаміки якості життя та 

психоемоційного статусу використано диференційовані підходи до лікування. 

Частина цих дітей (n=38), у яких 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 алгоритму. 

У групі дітей, які отримували лікування за доповненою схемою, виявлено 

достовірне покращення показників психоемоційної сфери ЯЖ. Зокрема, 
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достовірно вищими стали: параметр рольового функціонування під впливом 

емоцій (89,47±7,64 балів проти 81,86±6,45 балів у групі зі стандартним 

лікуванням) (р˂0,05), показник соціального функціонування (78,25±9,43 балів 

проти 70,31±6,45 балів (р˂0,05), оцінка за шкалою психологічного здоров’я 

(77,42±9,23 проти 67,75±10,05 балів групи порівняння) (р˂0,05). Крім того, за 

даними шкали Люшера, в групі пацієнтів, які отримували додаткове лікування 

метаболічним препаратом відзначено достовірне покращення коефіцієнта 

працездатності (середня оцінка 18,22±0,47 балів, відхилення виявлено лише у 

15,8% дітей), тоді як середня оцінка у групі дітей, які отримували стандартну 

медикаментозну терапію становила 13,59±0,34 балів, а зниження цього 

показника (менше 14 балів) утримувалось в 26,7% дітей. 

Отримані результати стали підставою рекомендувати опитувальники 

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

факторів ризику захворювань гастродуоденальної зони. Дані опитувальники 

варто використовувати також як додатковий критерій ефективності лікування 

хронічної гастродуоденальної патології у дітей. Для оцінки ЯЖ дітей слід 

проводити анкетування також їхніх батьків. Для швидшої реабілітації, 

зменшення проявів астенічного синдрому, усунунення тривожності, 

негативізму та швидкої втомлюваності в схему терапії дітей з ХГД варто 

включити метаболічний препарат цитруліну малат. 

Ключові слова: школярі, якість життя, гастродуоденальна патологія, 

діагностика, лікування. 
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SUMMARY 

O.R. Sadova. 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” (222 − Medicine). Danylo Halytsky Lviv National Medical 

University. Ministry of Health of Ukraine, Lviv, 2019. 

The purpose of the research: to improve the efficiency of treatment of  high 

school pupils with chronic diseases of the gastroduodenal zone on the ground of 

established regularities of changes in quality of life (QOL) by using the drug of 

metabolic action and developing rehabilitation measures. 

To achieve the goal, we studied 90 healthy subjects and 154 patients with 

chronic gastroduodenal pathology in age 14-17 years. We researched the main 

parameters of the QOL depending on the social peculiarities, school duties and health 

conditions. The peculiarities of QOL and eating behavior of healthy children we  

studied with special survey which allows collecting the information about family 

anamnesis, living conditions, also relations between family members and in the 

school, day regime and nutrition.  

Carrying out the clinical research, we studied the physical development of the 

children and physical examination data. Physical growth and development was 

studied, using standard measuring and descriptive features, by the way of 

anthropometry of healthy schoolchildren and children, which were hospitalized 

having the diseases of gastroduodenal zone. The received results we evaluated 

considering the indexes of centile corridors. 

For the evaluation of the QOL we used quantitative evaluating scales and 

questionnaires. We carried out the inquiring of the children and their 

parents/guardians with the appropriate forms (self-report and proxy report) of 

Ukrainian language versions of international questionnaires PedsQL™ 4.0 and MOS 

SF-36.  
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For the differential estimation of psycho-emotional condition we used the self-

estimation testing of the functional state, Beсk Anxiety Scale and Lusher Colour 

Perception Test.  

For the purpose of comparison the indexes of QOL, depending on the 

nosological entities of gastro-duodenal pathology we divided 3 groups of 

schoolchildren diagnosed with: gastro-duodenal reflux disease (with reflux 

esophagitis) (n=56), chronic gastroduodenitis in exacerbation (n=68)  and peptic 

ulcer (n=30). Verification of organic and functional damages of gastrointestinal tract 

in the group of diseased children was carried out with the help of morphological and 

endoscopic examination. 

In the course of the day regime evaluation of the healthy adolescents and 

spending free time by them, we revealed, that 45.6% of them use the computer or 

watch TV more than 3 hours per day, only 22.2% of questioned spend their time 

outside on fresh air more than 2 hours per day. Eating behavior analysis has showed 

that 44.4% of children take products of industrial production containing meat 

everyday (mostly sausages), fish plates occur in everyday diet significantly rare than 

meat ones, only in 13.3% (p<0,05). Do not take fish plates 16.7% of children at all. 

Dairy foods and milk are signed in everyday diet less than in a half of the questioned 

children (35.6%).  Sugary aerated drinks are in everyday diet of 15.6% of children.  It 

is researched the high percentage of taking by adolescents of low-alcohol beverages 

(15.6%).  By studying the hereditary factors in questioned children it is established, 

that in 15.6% of them the first-degree relatives are diagnosed with pathology of upper 

gastrointestinal tract, in 20.0% of them there are relatives with overweight.  

The QOL data according to SF-36 questionnaire revealed authentically higher 

indexes by the scale of viability (VT) in children spending time outdoor more than 2 

hours (67.79±9.45 vs. 54.41±8.12 points) (p<0.05). We determined, that in children 

dined every day fully there are sufficiently higher indexes of community relief 

(81.49±10.08 vs. 77.49±9.24 points) (p<0.05), value determined by the scale of 

psychological health – 65.61±12.12 vs. 59.60±12.03 points (p<0.05) and by the scale 

of viability (65.31±7.04 vs.  58.79±8.45 (p<0.05).  We noted the sufficient decrease 
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of viability index in group of children using computer long time (3 hours per day and 

more). In children go in for sport, there are authentically higher QOL indexes 

determined by the scale of psychological health (76.29±10.34 vs. 70.12±11.89) and 

determined by the scale of general one (73.59±9.34 vs. 61.45±10.5) (p<0.05). 

Besides, in older children sleeping 8 hours per night, it is noticed sufficiently higher 

emotional stability determined by the scale of role-emotional functioning (85.45±9.36 

points) (p<0.05). Evaluating the level of anxiety according to Beck Scale, the 

interesting is the result, concerning the higher indexes (more than 36 points) in age 

group of 16-17, caliber of which was the most (31.9%) at the same time in group of 

14-15 the high anxiety occurred almost twice rarely (17.3%). 

In the course of the study in children with chronic gastroduodenal pathology 

we revealed the authentic differences in a mass, between the group of healthy 

schoolchidren and the group diagnosed with peptic ulcer disease. In general, in 

groups of children with pathology of gastroduodenal zone there are children with a 

lack of weight more often than in group of healthy ones (p<0.05). Studying the 

disease pattern, we noticed, the main complaint was the abdominal pain syndrome 

(89.6% of accidents), on the second place was dyspeptic syndrome (66.2%). Carrying 

out the fibrogastroduodenoscopy in all the patients were diagnosed with, 

inflammatory changes of mucous coat of esophagus, stomach and duodenum of 

various level, and the face form of damage was dominated (41.6% endoesophagitis, 

44.8% − erythematic gastroduodenitis). The intragastric pH-measurement showed 

that in 44.6% of children was noticed basal absolute moderate hyperacidity, but 

hypoacidity was revealed in 4.1% only. 

The analysis of the average indexes of QOL of the patients with chronic 

gastroduodenal pathology, in comparison with the indexes of QOL actually healthy 

schoolchildren with the help of the questionnaire MOS SF-36 has pointed, that QOL 

in diseased children has authentic lower parameters according to all the scales. In 

particular, the general healthy index was in 1.3 times lower (p<0.05) than the index in 

the group of comparison (55.69±10.12 and 72.52±12.91 points accordingly), the 

parameter of the role physical functioning (RP) in the children of the main group was 
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in 1.6 point lower than the according one in healthy children (53.61±9.16 points as 

compared to 85.00±16.61 points) (p<0.05). In 1.5 times was also decreased the index 

of social functioning in children with pathology of gastroduodenal zone (49.72±9.57 

points as compared to 77.34±14.24 points, p<0.05).   

Differential evaluation of QOL in children depending on the nosological form 

of gastroduodenal pathology allowed to reveal, that in group diagnosed with peptic 

ulcer disease, the parameter of physical functioning was authentically lower (p<0.05), 

is 60.50±12.09 points. The average index of the influence scale of emotional state on 

the role functioning was authentically higher in subdivision of children which 

diagnosed with gastroduodenal reflux disease (86.87±11.77 point), comparing with 

the subdivision of the diseased on chronic gastroduodenitis (66.80±13.68 point), but 

in group where were patients diagnosed with peptic ulcer, this index was sufficiently 

lower in comparison with the other two groups (40.40±8.24 point) (p<0.001).  

While calculating the QOL indexes according to the results of questionnaire 

PedsQL™, filling by parents (the so-called proxy-report inquiry), we found, that 

according to the scale of physical functioning, school life and social functioning, the 

indexes of QOL in children appeared authentically lower (p<0.05), than by the 

simultaneous filling by the children themselves. 

As a result of the Lusher’s testing, in 74.7% children with pathology and 

gastro-duodenal zone we found the availability of stress, of them in 47.4% − the high 

level (more than 83.5 points). The correlative analysis carried out has revealed the 

direct dependence of the stress state coefficient from inflammatory changes of 

mucous coat of gastro-duodenal area (r=0.49; p<0.05), nausea (r=0.51; p<0.05), with 

a duration of pain abdominal syndrome (r=0.63; p<0.05).  

Studying the dynamics of QOL with the help of PedsQL™ after one month 

after treatment, according to the “Unifying protocols of medical care to children with 

digestive system diseases”, it may be concluded, that generally accepted medical 

algorithm authentically increases the indexes of physical functioning and physic-

emotional parameters of QOL in children diagnosed with gastro-duodenal reflux 

disease, at the same time in group diagnosed with chronic gastro-duodenitis and 
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peptic ulcer the positive dynamics was noticed more in physical QOL aspects. Social 

functioning indexes and physic-emotional status remained lower. In particular, in 

children with peptic ulcer disease it is noted the sufficient increase of physical 

functioning index (the average one increased from 54.80±4.78 to 82.41±6.52 points). 

The children noted the improvement of the general state, disappearance of fast fatigue 

and pain syndromes.  At the same time the points by the scale of role functioning 

influenced by emotions, social functioning and physical health in children with peptic 

ulcer, in result of treatment increased insignificantly.  

In subgroup of children diagnosed with chronic gastro-duodenitis (n=68) for 

evaluation of dynamics of QOL and psycho-emotional status, it was used the 

differential approaches to the treatment. Part of these children (n=38) that alongside 

diagnosed with the typical gastro-duodenal symptomatology have complaints to 

increased fatigue, bad mood, decreased ability to work, besides basic treatment it got 

additionally metabolic activity medication – Citrulline Malate. After one month of 

the treatment, there were revealed the distinctions between the indexes of QOL, 

depending of the selected algorithm. In group of children that were got treatment 

additionally, we revealed authentically increased indexes of psycho-emotional area of 

QOL. In particular, authentically higher became the next: role functioning 

parameters, under influence of emotions (89.47±7.64 points as compared to 

81.86±6.45 points in group with standard treatment) (p<0.05), the social functioning 

index (78.25±9.43 points compared to 70.31±6.45 (p<0.05), evaluation by the scale 

of mental health (77.42±9.23) as compared to 67.75±10.05 points of comparison 

group (p<0.05). Besides that, according to Lusher’s testing, the group of patients, 

having got the additional treatment by metabolic activity medicine, it was pointed the 

authentically increasing of coefficient of performance efficiency (average evaluation 

18.22±0.47 points, deviance revealed in only 15.8% of children) when the average 

evaluation in group of children have got medication therapy was 13.59±0.34 points 

and decrease of this index (less than 14 points) was kept in 26.7% of children.  

The got results become the ground to recommend the questionnaires PedsQL™ 

and MOS SF-36 for the evaluation of QOL in healthy children, with the purpose to 
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reveal the risk factors of diseases of gastro-duodenal zone. These questionnaires 

should be used also as the additional criteria of the effectiveness of the treatment of 

chronic gastro-duodenal pathology in children. For evaluating of QOL in children, it 

should be carried out the inquiring of their parents. For the fast rehabilitation, the 

decreasing of asthenic syndrome shows, anxiety removal, negative emotions and fast 

fatigue, it should be included into the scheme of the therapy of children with chronic 

gastro-duodenitis – Citrulline Malate. 

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

diagnostics, medical treatment. 
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ВСТУП 

 

Обґрунтування вибору теми дослідження. Діти – це майбутнє нації, 

ресурс суспільства у сенсі його інтелектуального, трудового, оборонного 

потенціалу. Намагання забезпечити їм здорове життя є одним з пріоритетів 

діяльності держави. Стан здоров’я дітей, їхнє зростання і розвиток мають 

вагоме соціальне та медичне значення, вони є основними індикаторами 

добробуту та здоров’я населення в цілому [7, 68, 142]. У сучасному суспільстві 

здоров’я підростаючого покоління не тільки викликає тривогу, але й все 

частіше стає загрозою національної безпеки країни. Актуальність проблеми 

значно загострюється через те, що численні статистичні дані, результати 

медико-соціальних досліджень останніх років констатують різке погіршення 

здоров’я дитячого населення [4, 27, 34, 131]. За даними різноманітних 

літературних джерел, щороку збільшується кількість дітей, які мають хронічні 

захворювання та відхилення функціонального стану організму [9, 64, 75, 87, 

97]. 

Аналіз рівня поширеності гастродуоденальної патології свідчить, що за 

останні роки є типовою трансформація функціональних порушень у хронічний 

патологічний процес, що характеризується тривалим та рецидивуючим 

перебігом, відносною резистентністю до застосовуваної терапії. Незважаючи на 

вагомі досягнення у вивченні патогенетичних механізмів та сучасних 

технологій лікування хронічних гастродуоденальних захворювань, 

упровадження в педіатричну практику міжнародних рекомендацій 

Маастрихтських консенсусів, показники захворюваності дітей на 

гастродуоденальну патологію продовжують зростати. Часто хвороба прогресує 

і вже у підлітковому віці призводить до ускладнень, а інколи до інвалідизації 

[11, 18, 21, 35, 37, 38, 101, 128, 141]. 

У країнах з високим рівнем розвитку медицини, для оцінки стану здоров'я 

населення, оцінки якості існуючих і нових розроблюваних медичних 

профілактичних та лікувальних програм, в останні роки, використовується 
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критерій якості життя, оскільки традиційні критерії ефективності лікувальних 

заходів, що відображають зміни фізичного стану, тобто біологічних функцій, не 

дають повного уявлення про життєве благополуччя хворого, про його фізичний, 

психологічний та соціальний стан [8, 22, 54, 77]. Оцінка якості життя є одним із 

пріоритетних напрямів сучасної медицини, а також невід’ємною частиною 

комплексного аналізу нових методів діагностики, лікування та профілактики. В 

Україні цій проблемі поки що не приділяють належної уваги. У педіатричній 

практиці відсутній комплексний підхід до вивчення якості життя дітей, не 

визначені популяційні нормативи, відсутній аналіз чинників, що впливають на 

параметри якості життя дітей різного віку, у зв'язку з чим, вивчення якості 

життя можна розглядати як одне з найважливіших завдань сучасної педіатрії. 

Значне зростання поширеності захворювань органів травлення вимагає 

розробки критеріальної системи оцінки ефективності і якості лікування 

хвороби, визначення ефективності відновного лікування та диспансеризації з 

урахуванням думки лікаря і хворого, і саме це дозволяє методика оцінки якості 

життя [104]. Незважаючи на наявність публікацій, які присвячені вивченню 

якості життя при різних захворюваннях у дорослих і дітей, в Україні кількість 

методів оцінки якості життя є досить обмеженою, а для вивчення впливу 

хронічної гастродуоденальної патології на параметри якості життя дітей, на 

даному етапі розвитку медичної науки, спеціальні методики взагалі відсутні. 

Враховуючи наведені дані, є необхідною розробка алгоритму оцінки якості 

життя здорових дітей та дітей з хронічною патологією органів травлення, яка 

допоможе виявити шкідливі фактори впливу та обрати методи для їх усунення. 

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 
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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 

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); 

опитувальники для оцінки якості життя (MOS SF-36 (Health Status Survey), 

PedsQL™ (Pediatric Quality of Life Inventory™); психологічне тестування 

(шкала тривоги Бека, шкала самооцінки «Самопочуття, активність, настрій» 

(САН), тест Люшера), антропометрія з оцінкою фізичного розвитку; 

загальноклінічні методи (анамнез, об’єктивний статус з оцінкою больового 

синдрому, загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі, аналіз калу на яйця 
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гельмінтів); інструментальні (фіброезофагогастродуоденоскопія, 

інтрагастральна pH-метрія, УЗД органів черевної порожнини); математично-

статистичні методи. 

Наукова новизна отриманих 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.   

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

антропометрію та клінічне обстеження пацієнтів, динамічне спостереження та 

контроль за результатами лікування. Розроблено відповідні анкети і проведено 

анкетування здорових 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 «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 за 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.). 

Структура та обсяг дисертації. Матеріал дисертації написано 

українською мовою і викладено на 189 сторінках комп’ютерного тексту (з них 

основного тексту – 138 сторінок). Робота складається з анотації, вступу, огляду 
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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. 

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

Дисертаційна робота є фрагментом наукових досліджень Львівського 

національного медичного університету імені Данила Галицького та складовою 

частиною науково-дослідних тем кафедри педіатрії №1: «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).  

Практичне значення отриманих 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.  

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 
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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.  

Теоретичні положення дисертаційної роботи і практичні рекомендації, 

отримані в результаті досліджень, впроваджені у навчальний процес кафедри 

педіатрії №1 Львівського національного медичного університету імені Данила 

Галицького, кафедри пропедевтики педіатрії №2 Харківського національного 

медичного університету. 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 Львівської міської дитячої клінічної 

лікарні, Одеської міської дитячої лікарні імені академіка Б.Я. Резніка, 

педіатричного відділення Городоцької центральної районної лікарні Львівської 

області, 4-ої комунальної міської поліклініки м.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. 

Публікації. За матеріалами досліджень опубліковано 12 друкованих 

праць, з них – 6 статей у провідних фахових журналах (2 – в журналі, 

включеному до міжнародних наукометричних баз), а також 6 робіт у матеріалах 

наукових з’їздів, конгресів та конференцій, 2 усні доповіді на наукових 

симпозіумах з міжнародною участю. 
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РОЗДІЛ 1  

СУЧАСНІ ПОГЛЯДИ НА ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК СТАНУ ЗДОРОВ’Я ТА 

ЯКОСТІ ЖИТТЯ ШКОЛЯРІВ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ) 

 

1.1 Проблема здоров’я школярів в умовах сучасного суспільства 

 

Кожна людина з народження володіє унікальним біологічним 

потенціалом здоров'я, а потім впродовж свого життя набуває додаткових 

особливостей, пов'язаних з освітою, діяльністю, звичками та життєвим 

досвідом.  Фізичний, розумовий і соціальний потенціал, накопичений в 

дитинстві, може сприяти формуванню навичок, моделей поведінки і 

можливостей, що, в свою чергу, призводить до зміцнення здоров'я і 

благополуччя в підлітковому віці, а потім і до більш плідного дорослого життя 

[25, 21, 66, 114, 121, 160]. Саме тому здоров'я дітей та підлітків має 

найважливіше значення для кожного суспільства. Однак для збереження 

дитячого здоров’я потрібні системні зміни та значні зрушення в бік 

загальнодержавного підходу і всеосяжних стратегій. [25, 36, 41, 97]. 

Аналізуючи фахові видання та дані Центру медичної статистики МОЗ 

України, стає очевидно, що ситуація зі здоров’ям дітей стає критичною. На 

фоні зменшення чисельності дитячого населення (8 003 281 дітей 0–17 років у 

2011 р. і 7 185 122 у 2015 р.) залишаються високими рівні захворюваності і 

поширеності хвороб: поширеність хвороб становила 1 980,54 у 2011 р. і 1 742,3 

у 2015 р. на 1 000 дітей відповідного віку, а захворюваність — 1 440,09 та 1 

274,76 відповідно [112]. Якщо до 2010 р. і захворюваність, і поширеність 

патологій зростали, то починаючи з 2011 р. намітилася тенденція до їх 

зниження. Проведений аналіз динаміки захворюваності і поширеності хвороб в 

останні роки за їх основними класами засвідчив, що зменшення рівня як 

захворюваності, так і поширеності хвороб у дітей 0–17 років відбулося за всіма 

класами, зріс лише рівень новоутворень. Однак, насправді ці дані можуть 

опосередковано свідчити більше не про покращення стану здоров’я дітей, а про 
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зниження доступності медичної допомоги дитячому населенню, враховуючи 

дані окремих досліджень стану здоров'я дітей, які свідчать навпаки – про 

збільшення патологічної ураженості дитячого населення. При цьому серед 

дітей підліткового віку рівні захворюваності є сталими, відзначається зростання 

кількості новоутворень (5,1 у 2010 р. і 6,2 у 2015 р. на 1 000 дітей підліткового 

віку), хвороб органів травлення (51,0 і 54,85 відповідно), хвороб вуха та 

соскоподібного відростка (32,8 і 34,13 відповідно), хвороб шкіри та підшкірної 

клітковини (78,2 і 79,3 відповідно). Слід  зазначити, що в структурі 

захворюваності дитячого населення  на другому місці традиційно залишаються 

хвороби органів травлення, які у 2016 році склали 7,6% серед усіх 

зареєстрованих хвороб [68]. Негативні тенденції захворюваності дитячого 

населення свідчать про необхідність посилення уваги до проблеми та 

забезпечення дієвого профілактичного компоненту [4, 34, 68, 99, 136]. 

Крім того, поряд з проблемами, пов'язаними зі здоров'ям дитячого 

населення, спостерігається тенденція трансформації суспільства в цілому. 

Життя дітей і підлітків дедалі більше проходить не в реальному житті, а в 

цифровому середовищі. Їхня поведінка, вибір, освіта, соціальні зв'язки, розваги 

в значній мірі пов'язані з електронними джерелами. З одного боку, це надає 

нові можливості щодо інформування дітей та підлітків з використанням 

іноваційних технологій на теми, які стосуються охорони та зміцнення здоров'я 

(безліч подібних прикладів вже існує в розвинутих країнах) [25, 36, 42, 160]. 

Однак, з іншого боку, це є причиною низки нових проблем (інтернет-

переслідування, цькування (кібербулінг), поширення порнографії, залежність 

від соціальних мереж, нав'язливе бажання користуватися інтернетом і т.д.). 

Таке потужне інформаційне навантаження, психоемоційне напруження, стан 

постійного стресу, в сукупності несприятливо впливають на здоров'я дитини, 

викликаючи стан тривожності, перевтоми, розвиток психосоматичних 

відхилень. Разом з тим, внаслідок тотальної інформатизації суспільства, 

погіршується і фізичний стан дітей (через недостатню рухливість, 

незацікавленість у заняттях спортом, незбалансоване харчування) [5, 19, 36, 42, 
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102, 131, 156]. Педіатр завжди повинен пам'ятати, що появі виражених 

відхилень у стані здоров'я зазвичай передують порушення пристосувальної 

діяльності організму, його адаптації до зміненого в даний віковий період 

сприйняття мікросоціальних умов, які склалися навколо дитини [65, 115]. 

Таким чином, вплив на здоров'я школярів біологічних факторів дещо 

послаблюється і зростає роль соціальних: до 10 років − це вплив сімейного 

оточення, а до 12 − школи [45, 252]. З віком здоров'я дитини стає соціально 

залежним, тому в організації допомоги підліткам зростає значимість соціальних 

працівників [26, 34, 115, 160]. 

Отже, можна з упевненістю стверджувати, що сучасна глобалізація та 

розвиток інформаційних технологій негативно впливають як на фізичний, так і 

на духовний розвиток підлітків. Все це в найбільшій мірі сконцентровано в 

сучасній школі. Школа стає провідною соціально-детермінуючою ознакою 

життєдіяльності дитини. Це практично незамінний та єдиний (після сім'ї) 

фактор, який може впливати на стан здоров'я дітей та підлітків На сьогоднішній 

день, за даними різних авторів,  стає очевидним факт, що навіть при високому 

рівні освітньої інфраструктури та медичної допомоги не вдається знизити ризик 

погіршення здоров'я школярів. Традиційні методики викладання не можуть 

осилити реалії «інформаційного вибуху», не перевантажуючи і не виснажуючи 

молодий організм [4, 97, 102, 131]. Особливо це стосується тих, хто навчається 

у гімназіях, ліцеях, коледжах.  В учнів гімназій удвічі частіше спостерігається 

підвищений артеріальний тиск, у більшої частини з них відмічена підвищена 

невротизація. В подальшому, впродовж п’яти років навчання в школі у дітей в 

3-4 рази зростає частота патологій органів травлення, в два рази – органів зору 

та нервової системи [62, 63].  Суттєве збільшення частоти захворювань під час 

тривалого навчання у школі свідчить про те, що так званий «шкільний фактор» 

у значній мірі впливає на стан здоров’я дітей [126]. Цю тенденцію можна 

пояснити недостатньою гігієнічною освітою та відсутністю формування у дітей 

і підлітків навиків здорового способу життя, відповідального ставлення до 

збереження та укріплення здоров’я [63, 96, 99, 121]. Саме тому у віковій групі 
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дітей шкільного і, особливо, підліткового віку реєструється найвища 

захворюваність та починає накопичуватись хронічна патологія. Виправити таке 

становище можливо лише за рахунок своєчасного виявлення різних 

преморбідних станів, таких як функціональні розлади травної системи на етапі, 

коли дитина ще практично здорова. Хоча ці функціональні відхилення не 

несуть загрози життю дитини, але вони знижують його якість, водночас їх 

довготривале існування призводить до виникнення органічних змін та 

формування хронічної патології у шлунково-кишковому тракті [63, 99, 131]. 

При цьому, аналізуючи причини негативної динаміки показників стану 

здоров'я дітей та молоді в Україні, не можна ігнорувати спосіб життя, який у 

структурі чинників впливу на формування стану здоров'я складає до 50% [4, 34, 

63, 68, 131]. 

Аналізуючи останні директиви Всесвітньої організації охорони здоров’я 

(ВООЗ) щодо стратегічних перспектив охорони здоров’я в умовах світової 

глобалізації, можна зауважити: ця організація у своїх програмах завжди 

підкреслює, що охорона здоров'я дітей залишається важливим аспектом 

безпеки на індивідуальному, місцевому і глобальному рівнях [21, 25, 41, 114]. 

Адже  діти – це інтелектуальний, трудовий та оборонний ресурс суспільства. 

Намагання забезпечити їм здоровий початок життя має бути одним з 

пріоритетів діяльності держави. Забезпечення умов для належного формування 

і розвитку дитячого організму передбачає виявлення особливостей і тенденцій 

стану здоров'я дітей, визначення пріоритетних проблем, обґрунтування шляхів 

профілактики [4, 68, 75, 102, 121]. 

Слід зазначити, що в Україні останнім часом також надається важливе 

значення удосконаленню системи лікувально-профілактичних заходів, 

спрямованих на попередження захворюваності та інвалідності дітей, зменшення 

прошарку соціально дезадаптованих дітей, а також впровадження сучасної 

системи їх медико-соціальної реабілітації, формування життєвого простору 

дитячого населення в суспільстві з урахуванням стану здоров'я. Давно стало 

зрозуміло, що концепція встановлення ризику захворюваності дитини повинна 
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стати провідною в системі сучасної медичної допомоги дитячому населенню 

України [4, 57, 131]. І справді, здоров’я дитини є не тільки біологічною, але й 

соціальною категорією, бо визначає можливість соціальних контактів на рівні 

сім’ї, колективу, суспільства. Слід взяти до уваги можливість подальшого 

збільшення чисельності дітей, які формують категорії високого медико-

соціального ризику захворювань. Соціально обумовлену патологію визначає не 

стільки загальна поширеність захворювань, як частота і тяжкість хронічних 

захворювань, «омолодження» цілого ряду нозологічних форм (виразкова, 

гіпертонічна хвороба, судинні нейровегетативні дистонії, неврози, цукровий 

діабет, інфаркт міокарду і навіть мозкові інсульти у дітей та ін.). 

Разом з тим, статистичні дані свідчать про зростання поширеності хронічних 

захворювань в 2,87 разів, на 22,9% збільшився контингент дітей-інвалідів [4, 

131, 136]. 

Враховуючи все сказане, слід розуміти, що проблему збереження 

здоров’я здорової дитини в сучасних умовах неможливо розглядати поза 

контекстом біопсихосоціальних та мультидисциплінарних підходів до її 

вирішення, оскільки лікарі-практики не можуть самостійно протистояти 

неухильному погіршенню здоров’я дітей − їх діяльність зосереджена переважно 

на виявленні патологічних станів, і значно менше уваги приділяється 

донозологічним станам та профілактичній роботі щодо їх запобігання. Однак, 

найбільш пріоритетним завданням сучасної педіатрії є не лікування, а розробка 

нових та удосконалення існуючих технологій щодо збереження здоров’я 

здорової дитини. Тому для успішної роботи щодо покращення здоров’я дітей 

важливим є об’єднання зусиль органів охорони здоров’я, освіти і громадських 

організацій, фондів тощо. До розв’язання цієї проблеми мають бути залучені не 

тільки педіатри, а й акушери-гінекологи, медичні та шкільні психологи, 

соціальні педагоги, тобто ті спеціалісти, які причетні до діагностики і корекції 

соціально-психологічного стану дитини. Разом з тим, не можна забувати про 

роль батьків – їх  теж необхідно залучати до цього процесу, адже сьогодні 

необхідно навчати дітей і підлітків зберігати своє здоров’я – виконувати поради 
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лікарів і педагогів, більше уваги приділяти фізичному вихованню. Крім того, за 

даними літератури, виникнення більшості функціональних 

гастроентерологічних захворювань у дітей тісно пов’язане з функціонуванням 

їх центральної та вегетативної нервової системи [38, 74, 102, 120, 144]. Тому не 

можна не враховувати роль психоемоційного фактора в розвитку цих 

пограничних станів у дітей. Важливо правильно оцінити соціальний і 

психологічний клімат сім’ї, де виховується дитина. Це допоможе у подальшому 

прогнозувати ризик виникнення захворювань травної системи і дозволить 

провести адекватні та ефективні індивідуальні реабілітаційні заходи, тим самим 

попередити подальший розвиток гастроентерологічної патології у дітей [26, 36, 

57, 62, 63, 97, 121].  

За даними різних літературних джерел, стає зрозуміло, що останнім часом 

у підлітків є значно знижена фізична активність, порушений режим дня, діти 

занадто багато часу проводять біля телевізора та комп’ютера, через що у них  

розвивається порушення сну, і, як наслідок − хронічна втома та 

психоневротичні розлади. Це проявляється у вигляді скарг на підвищену 

втомлюваність, емоційну лабільність, порушення процесу запам’ятовування, 

біль голови та депресійні стани. При цьому слід зазначити, що депресійні стани 

в період пубертату є серйозною проблемою для підліткової медицини і 

суспільства в цілому. У більшості випадків вони є наслідком не лише хронічної 

втоми, але й підліткових труднощів у поведінці, що призводить до порушень 

уваги, втрати активності, появи шкільних фобій, відчуття власної нікчемності і 

марності життя, гіперреактивності, появи психосоматичних скарг і навіть 

схильності до суїциду [121, 131, 160]. Зокрема, за даними В.П. Неділько (2013), 

психологічне обстеження 53 підлітків 11-х класів показало, що в понад 58 % 

дітей була виявлена психічна втома, у 49,3 % –  тривожність і в 69,8 % –  

стресові реакції [75].  

Разом з тим, серйозною проблемою для здоров’я школярів є омолодження 

пристрасті до шкідливих звичок. Так, в роботі В. Т. Фролової (2012), 

встановлено, що 53,7% підлітків мають шкідливі звички. В середньому 
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пристрасть до тютюнопаління і вживання слабоалкогольних спиртних напоїв 

починається вже з 12-річного віку. Аналіз фактичного харчування дітей, 

проведений на підставі анкетування і складання двох денного меню дитиною, 

показав, що 17,9% дітей не отримують в своєму раціоні молока і 11,4% 

молочних продуктів. Рівень споживання кальцію серед обстеженого 

контингенту в середньому склав 650-700 міліграм на добу, а серед підлітків 15-

16-річного віку рівень споживання кальцію не перевищує 600 мг/добу (при 

нормі споживання 1200 мг/добу). У раціоні більше 3-х разів на тиждень діти 

вживають продукти, що містять хімічні додатки: барвники, ароматизатори, 

стабілізотори та ін. Рівень споживання солодких газованих напоїв складає 

14,5% на добу від загального об'єму спожитої рідини. Усе вищезазначене має 

негативний вплив на рівень загальної захворюваності дітей, а саме – на 

підвищення частоти захворювань травної системи і зниження адаптаційно-

компенсаторного потенціалу [131]. 

 

1.2 Основні фактори ризику хронічної гастродуоденальної патології  у 

дітей шкільного віку 

 

Хронічна патологія органів травлення продовжує займати лідерські 

позиції в структурі хвороб дитячого населення. За даними офіційної 

статистики, у 2016 році гастроентерологічна патологія серед дітей (0–17 років) 

становила 7,6 % від загальної кількості хвороб та посіла друге місце в структурі 

загальної захворюваності. Слід зазначити, що в структурі поширеності за 

класами хвороб серед підлітків віком 15–17 років питома вага хвороб органів 

травлення в 1,2 рази вища від загальної і становить 8,9 %, а якщо включити в 

цю групу нез’ясовані болі в животі, то ця цифра зросте до 15 %. Також 

установлено, що поширеність захворювань травної системи серед дівчат за 

показником на 10 тис. населення (2075,4) в 1,2 рази вища, ніж серед юнаків 

(1770,9) [68, 92, 112].  
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Серед гастродуоденальної патології важливе місце посідає патологія 

шлунка та дванадцятипалої кишки, що складає 50-65 % від загальної кількості 

захворювань органів травлення у дітей [141]. Відомо, що поширеність 

хронічного гастродуоденіту становить у дітей дошкільного віку 81,6, у дітей 7-

15 років − від 100 до 130,8 та у підлітків – 135 на 1000 осіб дитячого населення 

відповідно [136]. Крім того, відзначається тенденція до прогресування тяжких 

форм гастродуоденітів у дитячому віці з розвитком ерозій гастродуоденальної 

зони та трансформацією у виразкову хворобу (ВХ). У структурі патології 

органів травлення на частку виразкової хвороби, за різними даними, припадає 

1,7-16 %. Слід зазначити, що, незважаючи на зниження поширеності ВХ в 

популяції загалом, у дітей відзначаються протилежні тенденції. За останні 10 

років вона зросла практично в 2 рази. Розповсюдженість цієї патології серед 

дитячого населення України складає в різноманітних регіонах від 0,4 до 4,3 % 

[35, 73, 120,128, 141].  

Аналіз рівня поширеності гастродуоденальної патології свідчить, що за 

останні роки є типовою трансформація функціональних порушень у хронічний 

патологічний процес, що характеризується тривалим та рецидивуючим 

перебігом, відносною резистентністю до застосовуваної терапії [10, 21, 40, 61]. 

Враховуючи те, що хронічний гастрит супроводжується низкою послідовних 

змін, які нерідко призводять до формування раку шлунка, пацієнти, які 

страждають від гастритів та дуоденітів, потребують особливої уваги під час 

надання лікувально-профілактичної допомоги [10].  

При аналізі літературних даних стає очевидним, що наукові дослідження 

останніх років у галузі дитячої гастроентерології присвячені вивченню 

етіології, патогенетичних механізмів та факторів ризику виникнення 

гастродуоденальної патології. Погіршення здоров'я дітей є результатом 

багатьох факторів, але, за даними багатьох авторів, в основі лежить виснаження 

компенсаторних можливостей і адаптаційних систем організму, причому, в 

сучасних умовах, провідними факторами ризику є соціально-гігієнічні умови та 

спосіб життя дітей [5, 26, 21, 61, 63, 97]. 
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На сучасному етапі все частіше розглядається питання виникнення і 

прогресування патології гастродуоденальної зони на фоні вегетативного 

дисбалансу та під впливом стресогенних і психічних чинників. Як відомо, саме 

в підлітковому віці часто виникають своєрідні «ножиці» між бурхливим 

психофізичним розвитком дитини з формуванням відчуття «дорослості» та не 

задоволенням всіх її потреб через соціальну незрілість, фактичну залежність від 

батьків та вчителів. Ця криза підліткового віку лише сприяє розвитку хронічної 

патології органів травлення, виникненню ускладнень та рецидивів [14, 59, 141]. 

Підліток є більш сприйнятливий до численних стресових впливів 

навколишнього середовища, оскільки він реагує не тільки на реальну, а й на 

уявну, символічну небезпеку. Вік 11-12 років – початок підліткового періоду – 

збігається за часом з переломним етапом соціалізації і саме в цьому віці у дітей 

частіше відбувається хронізація і посилення тяжкості гастродуоденальної 

патології [38, 74, 221]. 

Багато сучасних публікацій присвячені ролі інфікованості H.pylori [12, 35, 

60, 88, 110, 117, 118, 143, 150, 168, 197], спадкових [14, 61], перинатальних та 

нейровегетативних факторів [14, 111, 117, 120, 168] у виникненні захворювань 

гастродуоденальної зони.  Важливу роль відіграє нестача в їжі речовин, 

необхідних для фізіологічної регенерації і відновлення «залозистого апарату» 

слизової оболонки, зокрема, заліза, вітамінів, мікроелементів, білка, частий і 

тривалий прийом антимікробних та ульцерогенних медикаментів 

(кортикостероїди, нестероїдні протизапальні препарати). У дітей не є рідкістю 

туберкульозне, сифілітичне, грибкове ураження травного тракту, гельмінтози та 

інші паразитарні захворювання [96, 150], а також гіпотиреоз [93].  

Вагомим фактором впливу на розвиток хронічної гастродуоденальної 

патології у дітей вважається характер харчування, адже його кількісна та якісна 

неповноцінність сприяє формуванню різноманітних хвороб, а особливо – 

патології органів травлення. За даними дослідження, проведеного у 2012 році 

на території  Львівської області,  лише 33,2 %  дітей шкільного віку харчуються 

регулярно (4-5 разів на день), решта школярів їдять від одного до трьох разів на 
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добу. Шкільними обідами харчуються  31,8 % школярів Львова. Більше третини 

дітей не снідають перед школою. Менше половини школярів (41,2 %) 

споживають м’ясні продукти щоденно, а близько 20% – лише раз на тиждень. 

Також, за даними опитування стало відомо, що значний відсоток дітей взагалі 

не вживають в їжу молоко та молочні продукти, рибу, фрукти і овочі, які дуже 

необхідні для нормального росту і розвитку дитячого організму [66]. Схожа 

тенденція простежується не лише на теренах нашої держави, а й у країнах 

Європейського союзу. Зокрема, дослідження, проведене ВООЗ у 2001-2002 

роках, показало, що у країнах Північної Європи, Угорщині та Іспанії – менше 

ніж чверть опитаних дітей споживають овочі та фрукти щоденно [96, 255]. 

Споживання обмеженого асортименту продуктів,  їхня низька якість, 

недостатня обізнаність щодо властивостей, харчової і біологічної цінності 

продуктів, низька культура харчування – все це є вагомими факторами розвитку 

безлічі хвороб.  

За даними численних досліджень, крім білково-калорійної недостатності, 

за умов  потужного науково-технічного прогресу, в продуктах харчування 

відзначається підвищена кількість ксенобіотиків, солей важких металів, 

різноманітних метаболітів. З їжею і водою в організм надходить більше 70% 

відомих забруднювачів навколишнього середовища. Погіршенння екологічного 

стану особливо вагоме для міського населення, адже саме в міських умовах 

відзначається вищий рівень забруднення навколишнього середовища [7, 78, 

166, 254]. 

Визнання інфекційного чинника в етіології хронічної гастродуоденальної 

патології зумовило активне вивчення особливостей патогенезу та перебігу 

захворювань, асоційованих з Helicobacter pylori.  З моменту відкриття цього 

мікроорганізму (Warren R., Marshall B.J, 1983), було опубліковано сотні 

наукових праць, в яких ця інфекція досліджувалась з багатьох точок зору. 

Зокрема, було детально вивчено морфологічні харакеристики, фактори 

патогенності й вірулентності, шляхи передачі, поширеність і т.д. [12, 44,168, 

170, 197, 205, 179]. Однак, на сьогоднішній день H.pylorі й надалі викликає 
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велике зацікавлення науковців з різних країн світу. За даними різних 

досліджень, Н. pylori може справедливо вважатись однією з найбільш 

поширених бактеріальних інфекцій людини. Близько 60% мешканців нашої 

планети інфіковані цим мікроорганізмом [168, 180, 182].  Цікавим фактом є те, 

що окрім значної розповсюдженості Н. pylori, в епідеміологічних дослідженнях, 

проведених у різних країнах світу, було виявлено чіткий зв’язок інфікованості з 

рівнем соціально-економічного статусу країни. Зокрема, з’ясовано − чим вищий 

рівень життя, тим нижча інфікованість населення країни [1, 198, 155, 178]. До 

прикладу, в США рівень інфікованості виявився найнижчим (17,1%), в країнах 

Західної Європи та Японії – коливається в межах 35-50% [181], у  Канаді – 

37,9% [180], тоді як у Росії, країнах Латинської Америки − поширеність Н. 

pylori є на рівні 75-83% [178, 198]. Також, дослідниками було встановлено, що 

інфекція Н. pylori частіше виявляється в людей, що проживають в 

переповнених оселях та в сім’ях, де є більше ніж 3 дітей [170, 180, 178, 208]. 

Однак, за даними багатьох авторів, колонізація шлунково-кишкового тракту H. 

pylori не завжди призводить до розвитку патологічного процесу. Найчастіше − 

ця інфекція є «довго сплячою» і, зазвичай, її виявляють при випадковому 

обстеженні. [134, 61, 118, 197]. Відповідь організму на H. pylori залежить від 

стану імунітету людини, як вродженого, так і адаптивного, кількості рецепторів 

на поверхні шлунка, що сприяють адгезії мікроорганізму, вірулентності H. 

pylori тощо [12, 14, 35, 118, 122, 161]. На сьогоднішній час, для ерадикації H. 

pylori використовують рекомендації Маастрихського консенсусу V перегляду 

(2016) [205], а в Україні при лікуванні хронічної патології органів травлення у 

дітей керуються «Уніфікованими клінічними протоколами медичної допомоги 

дітям із захворюваннями органів травлення» (наказ МОЗ України №59 від 

29.01.2013) [73]. Слід зазначити, що науковці продовжують вивчати нові схеми 

антигелікобактерної терапії, оскільки H. рylori здатний до мутації та 

виникнення резистентності до антибактеріальних препаратів [88, 149, 168, 197]. 

Водночас, недостатня ефективність існуючих на сьогодні діагностично-

лікувальних схем при хронічному гастродуоденіті спонукала вчених до 
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вивчення нових ланок патогенезу захворювання, пов’язаних, зокрема, з 

функціонуванням прооксидно-антиоксидантної системи [60]. 

Також досить дискутабельним є питання зв’язку між хронічним 

гастродуоденітом та виразковою хворобою шлунка. Впродовж багатьох років 

вважалося, що хронічний гастродуоденіт є передвиразковим станом, однак у 

багатьох достовірних дослідженнях було доведено, що це не так [14, 141, 149, 

197]. На сьогоднішній день переконливих даних про будь-яку еволюцію 

хронічого гастродуоденіту  у дітей немає. Нема також праць, які простежують 

еволюцію його в міру переходу дитини у доросле життя. З іншого боку, 

атрофічний гастрит визначає ризик раку шлунка, хоч і у віддаленому 

майбутньому, що підкреслює важливість розширеної діагностики, а також 

ставить питання про необхідність нових досліджень в цьому напрямку [14, 10, 

18]. 

Багато питань залишаються відкритими у вивченні причин та клінічних 

проявів шлунково-стравохідного рефлюксу. На сьогоднішній день не 

вироблено чіткої стратегії проведення програми діагностичного пошуку у 

контингенту хворих з даною патологією. Триває дискусія стосовно визначення 

необхідного об’єму обстеження хворих, послідовності застосування окремих 

діагностичних методів та оцінки їх інформативного значення. Впровадження в 

клінічну практику новітніх діагностичних технологій спонукає до перегляду 

клінічного значення методів діагностики, що використовуються у хворих з 

гастроезофагеальною рефлюксною хворобою (ГЕРХ). Нового значення набуває 

застосування тестів верифікації змін рН в стравоході, їх кількісний та якісний 

аналіз, методик рентгенологічного обстеження, манометрії та ін. [146, 204, 219]. 

Таким чином, виходячи зі сказаного вище, на даний час досягнуті значні 

успіхи у вивченні етіопатогенезу ХГД, ВХ та ГЕРХ, змінилася 

етіопатогенетична терапія. Однак актуальними для вивчення залишаються 

питання прогнозу, розробки реабілітаційних програм, схем диспансерного 

нагляду, заходів первинної профілактики. Якщо розглядати ці захворювання з 

точки зору якості життя, то результати дослідження взаємозв’язку показників 
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якості життя (ЯЖ) з психосоціальними чинниками у хворих на хронічну 

гастродуоденальну патологію є досить суперечливими. Деякі автори вказують 

на наявність зв’язку між інтенсивністю клінічних проявів і погіршенням ЯЖ 

хворих [32, 104, 111, 113]. За даними інших авторів, зменшення клінічних 

проявів, завдяки лікуванню, не впливало на показники ЯЖ пацієнтів, але 

ерадикація інфекції H.pylorі сприяла зменшенню клінічних проявів та 

поліпшенюю ЯЖ у хворих на хронічний гастродуоденіт [110]. 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 [32]. 

 

1.3 Концепція якості життя дітей та сучасні методи її оцінки 

 

Як відомо, будь-яке захворювання є стресом для людини і може змінити її 

звички, поведінку, думки, втрутитись в особисте життя хворого і суттєво 

нашкодити. Причому, тривалий перебіг хвороби призводить до хронізації 

стресу і починає домінувати у всіх складових нормального існування людини 

[192, 195, 256, 250] Залежність від певних ліків, сама симптоматика 

захворювання, соціальна дезадаптація – все це та багато іншого робить життя 

хворого в значній мірі відмінним від життя навколишніх.  Особливо підвладна 

хворобі психоемоційна сфера дитини. Усвідомлення себе не таким, як усі − 

примушує дітей відчувати до себе жаль. Загальновідомо, що діти, які 

страждають на хронічні захворювання, зазвичай мають низьку самооцінку, 

вважають себе «неповноцінними», що ускладнює стосунки з ровесниками та 

батьками. Цьому сприяють пропущені заняття в школі, погана успішність і не 

завжди достатнє розуміння в сім'ї [64, 75, 97, 192, 195]. Це часто спричиняє те, 

що обмеження в емоційному та соціальному аспектах життя, викликані 

захворюванням, можуть виявитись для дитини важливішими, ніж фізичні 

обмеження чи самі симптоми захворювання.  
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Як свідчать численні літературні джерела, в сучасних умовах 

відбувається неймовірний прогрес лабораторних та інструментальних 

технологій, який відкриває широкий спектр можливостей для повного описання 

практично будь-якого патологічного процесу [5, 152, 192, 160, 220, 233]. При 

цьому слід зазначити, що безсумнівні успіхи минулого століття у вивченні 

фундаментальних причин та законів розвитку захворювань супроводжувались 

відхиленням від відомого принципу «лікувати не хворобу, а хворого», 

сформульованого відомим професором С. Боткіним ще в середині 19 століття. 

Суттєве відмежування лікувального процесу від тісної взаємодії лікаря та 

пацієнта є одним з недоліків природньої еволюції, яку пережило людство в 

цілому впродовж минулого століття. Усвідомлення цього феномену відбулося 

лише в кінці 20 століття, і постулат проф. С. Боткіна було відроджено, але в 

сучасній інтерпретації – у вигляді концепції дослідження якості життя хворого 

[77, 195, 242, 245]. Саме тому Всесвітня організація охорони здоров’я надає 

велике значення розвитку науки про якість життя як важливого інструменту 

при прийнятті рішень стосовно методів лікування, профілактики, наукових 

досліджень та підготовки медичного персоналу [174, 220, 251, 253].  

Якщо говорити про визначення самого терміну «якість житя», то існує 

досить багато його інтерпретацій. Зокрема, у Великій медичній енциклопедії 

США сказано: «Якість життя – це ступінь задоволення людських потреб» [184, 

185]. В той же час, ВООЗ дає більш розширене трактування і рекомендує 

визначати ЯЖ як: «індивідуальне співвідношення становища особи в житті 

суспільства з урахуванням культури та систем цінностей цього суспільства, з 

цілями даної особи, її планами, можливостями та ступенем невлаштованості» 

[251, 253]. Іншими словами, ЯЖ – це ступінь комфортності людини як 

всередині себе, так і в рамках свого суспільства.  Закономірно, що ця оцінка 

повністю залежить від стану здоров'я, психологічного стану, рівня 

незалежності, суспільного становища та від особистих уявлень індивідума [192, 

185, 200, 250, 251].  
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Однак, як відомо,  у дітей є певні психосоціальні особливості, тому в  

педіатричній практиці термін «якість життя» має дещо відмінне формулювання. 

Зокрема, за визначенням професора J. Bruil: «Якість життя – це сприйняття і 

оцінка дитиною різних сфер життя, які мають для неї значення, а також ті 

відчуття, які пов’язані для неї з проблемами у функціонуванні [77, 163]. 

Еволюція уявлень про здоров'я, як про складну та багатогранну 

категорію, розуміння необхідності врахування індивідуальних особливостей 

кожного пацієнта, стали основою для формування нового поняття в клінічній 

медицині, в тому числі, у педіатрії, а саме − якості життя, пов'язаної зі 

здоров'ям (ЯЖПЗ), в англомовній літературі – Health-Related  Quality of Life 

(HRQOL) [173, 183, 185, 209, 228, 245]. За визначенням, сформульованим А. 

Новиком та Т. Іоновою (2007), «якість життя, пов’язана зі здоров’ям – це 

інтегральна характеристика фізичного, психологічного, емоційного та 

соціального функціонування здорової чи хворої людини, що базується на її 

суб’єктивному сприйнятті» [77]. Дане визначення логічно та структурно 

пов’язане з дефініцією здоров’я, даною Всесвітньою організацією охорони 

здоров’я: «Здоров’я – це повне фізичне, соціальне та психологічне 

благополуччя людини, а не просто відсутність хвороби» [250, 253]. 

Аналізуючи літературні джерела, стає очевидним, що метод оцінки якості 

життя, який розроблений і успішно використовується в педіатрії розвинутих 

країн світу впродовж останніх років, є високоінформативним, чутливим та 

надійним способом визначення стану здоров'я та рівня життя дитини, а також 

ефективним інструментом оцінки медико-соціальних програм для дітей. [152, 

210, 238, 228, 239, 242, 246]. Методика дослідження якості життя дозволяє 

отримати виключно цінну інформацію про вплив хвороби на різноманітні 

складові життя дитини, а також дає уявлення про індивідуальну реакцію дитини 

на хворобу. На даний час вивчення впливу хвороби на фізичне, психологічне та 

соціальне функціонування дитини проводять в багатьох галузях медицини: 

пульмонології, онкології, кардіології,  алергології, гематології, ендокринології, 
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ревматології, неврології, трансплантології, дерматології та ін. [15, 46, 50, 53, 76,  

91, 73, 124, 138, 139, 165, 210].  

Становлення науки про ЯЖ почалося ще в 1947 році, коли американський 

лікар David Karnofsky запропонував нефізіологічні методи визначення 

параметрів раку. Він  розробив індекс, що дозволяє оцінити фізичний стан 

пацієнта лікарем за шкалою від 100% при повній (нормальній) активності до 

0% (смертельний результат загального стану), яка використовується донині і 

названа на його честь –  «шкала Карновского» [137, 241]. З того часу було 

опубліковано сотні статей, проведено десятки симпозіумів та конференцій, 

розроблено численні методики визначення ЯЖ. Значний внесок в розробку та 

впровадження методології оціни якості життя у дітей зробили  D. Feeny 

(Канада), P. Kind (Великобританія), J. Landgraff (США), J. Varni (США), M. 

Bullinger (Німеччина) та інші [183, 152, 202, 245]. 

Аналізуючи літературу, присвячену проблемам дослідження якості життя 

дітей, можна дослідити теоретичні уявлення про структуру здоров'я дітей, а 

також історію становлення концепції та методології оцінки якості життя в 

педіатрії та шляхи удосконалення інструментів оцінки якості життя у дітей. За 

останні десятиліття стали особливо помітні досягнення в цій галузі,  але й 

очевидна необхідність співпраці всіх організацій, чия діяльність пов'язана з 

дослідженнями в сфері ЯЖ. З цією метою ще в 1995 р. у Франції було створено 

міжнародну некомерційну організацію – Інститут МАРІ (MAPI Research 

Institute). Ця установа – основний координатор всіх досліджень в галузі якості 

життя. Інститут щорічно проводить конгреси Міжнародного товариства з 

дослідження якості життя (International Society of Quality of Life Research-

ISOQOL), впроваджуючи в життя тезу про те, що метою будь-якого лікування є 

наближення якості життя хворих до рівня практично здорових людей [137]. 

Основна діяльність Інституту МАРІ полягає в наступному: 

− підтримка, розвиток і просування нових методик визначення ЯЖ, 

затвердження і культурна адаптація їх до різноманітних економічних 

формацій та мовних груп; 
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− створення та управління інформаційним центром, в якому збирається і 

зберігається вся інформація з досліджень в галузі ЯЖ і є вихід в світові 

інформаційні мережі, що забезпечує екстенсивне вивчення літератури з 

питань ЯЖ;  

− видавництво і розповсюдження друкованого видання «Quality of life 

newsletter», яке виходить тричі на рік і стало вже визнаним засобом 

комунікації у більш, ніж 40 країнах світу. Основою фінансування діяльності 

Інституту МАРІ є провідні фармакологічні компанії світу [77, 202, 242]. 

Дослідження якості життя дитячого населення в країнах Європи отримало 

значний розвиток на початку 2000-х років. Зокрема, для створення уніфікованої 

міжнародної методики, яка б за своєю концепцією та лінгвістичними 

характеристиками підходила для застосування у різних країнах європейського 

регіону,  було організовано проект KIDSСREEN [225, 238, 239]. Цей проект мав 

на меті виявити фактори, які впливають на життя населення дитячого віку, 

виявити групу ризику за низькими показниками суб’єктивного здоров’я, 

проаналізувати зміни стану здоров’я за певний період часу, а також оцінити 

ефективність профілактичних заходів, що проводяться місцевими органами 

охорони здоров’я. Реалізація проекту тривала три роки (2001-2004 рр.) в 13 

країнах Європи  (Великобританія,  Австрія,  Німеччина, Франція,  Греція, 

Угорщина, Чехія, Польща, Іспанія, Ірландія, Швеція, Швейцарія, Нідерланди). 

Вік обстежуваних дітей становив від 8 до 18 років. В результаті проекту, було 

отримано дані, які підтвердили концепцію багатовимірності здоров’я, 

складовою якої є якість життя, яка в свою чергу складається з компонентів 

фізичної активності, психологічного функціонування, соціальної активності та 

матеріального статусу. Крім того, результати мультицентрового проекту 

KIDSCREEN показали, що найбільш значущими соціально-економічним 

факторами, що впливають на якість життя, пов'язану зі здоров'ям дітей, є освіта 

батьків і дохід сім'ї. В ході дослідження було встановлено, що у дітей батьків з 

вищою освітою якість життя вища, також вона збільшується з ростом 

добробуту сім'ї (особливо це помітно у підлітків). Окрім цього, тривале 
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спостереження за дітьми показало, що екологічні фактори теж мають вплив на 

якість життя дітей, було доведено негативний вплив забруднення 

навколишнього середовища на якість життя [95, 238, 239].  

Разом з тим, згідно з даними закордонних вчених, кількість досліджень 

якості життя в педіатрії значно менша, ніж у дорослого населення, хоча 

відзначається тенденція до постійного зростання кількості публікацій, що 

свідчить про безперечну актуальність даної проблеми. Тому в даний час 

дослідження якості життя є одним з актуальних наукових напрямків і може 

бути визначене як пріоритетне у вітчизняній медицині, в тому числі в педіатрії.  

[8, 7, 247, 234, 248]. Дослідження ЯЖ в педіатрії – це простий, надійний та 

ефективний спосіб оцінки стану дитини, який доповнює дані традиційного 

клінічного, лабораторного та інструментального обстеження і дозволяє 

отримати комплексну інформацію про її фізичне, психологічне та соціальне 

функціонування. Метод дослідження ЯЖ можна застосовувати для вирішення 

різних завдань в педіатрії: від популяційних досліджень ЯЖ до оцінки ЯЖ як 

елемента індивідуального моніторингу стану дитини. [234, 248]. 

Загальновідомо, що традиційні методи обстеження дають однобоке уявлення 

про хворобу та ефективність лікування, вони не дають можливості оцінити 

психологічний стан, соціальну дезадаптацію дитини, її власну оцінку свого 

стану. Включення оцінки якості життя в програму обстеження може вирішити 

цю проблему, що дозволить підвищити якість медичної допомоги.  На думку М. 

Буллінгера (2006), саме якість життя дітей може стати визначальним фактором 

в оцінці ефективності медичних втручань та в галузі профілактики [164]. 

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. 

Власне, таким новим критерієм оцінки стану здоров'я дітей може стати 

показник якості життя [1, 160, 169, 174, 227]. 
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Таким чином, в основу нового підходу комплексної оцінки дитячого 

здоров'я повинно бути закладено поєднання оцінки фізичного статусу і 

психосоціального стану дитини, а також ступеня їх порушень із з'ясуванням 

індивідуального ставлення до стану здоров'я дитини, як у неї самої, так і у її 

батьків. Це стало поштовхом до розвитку концепції багатовимірності здоров'я 

дітей, основні положення якої викладені в численній спеціальній літературі [7, 

160, 183, 184, 227, 232, 238]. Відповідно до даних положень, весь перелік 

аспектів життєдіяльності дитини, на думку багатьох авторів, можна 

систематизувати і подати у вигляді трьох основних компонентів: 

− фізичного (включає фізичну активність, рухливість, сенсорні відчуття, 

самостійність в побуті); 

− психологічного (включає емоційний фон, психологічні проблеми, когнітивну 

здатність); 

− соціального (включає взаємини з однолітками, батьками, соціальну роль, 

самооцінку). Саме ці компоненти лежать в основі дослідження якості життя 

дітей [211, 222, 232, 245, 251]. 

Різними авторами були сформульовані основи концепції якості життя та 

методологічні підходи до її вивчення. Підсумовуючи проаналізовані роботи з 

цього питання, можна зробити висновок, що в оцінці якості життя дітей 

пріоритетним є комплексний підхід, що враховує думку дитини в сукупності з 

думкою її батьків.  Слід зазначити, що до п'ятирічного віку дитини її якість 

життя оцінюють батьки, після досягнення дитиною 5 років в даній оцінці 

можуть брати участь рівнозначно як батьки, так і діти. У міжнародній практиці 

застосовуються спеціальні терміни, що відповідають різним підходам в оцінці 

якості життя дітей: «рroxy-report» - це оцінка якості життя дітей їх батьками, а 

також іншими родичами, вчителями, вихователями, лікарями, медсестрами і 

іншими особами з оточення дитини. «Self-report» - це оцінка власної якості 

життя самими дітьми (після досягнення 5-річного віку). З урахуванням цієї 

особливості необхідно використання різних форм опитувальників для оцінки 

якості життя дітей, розроблених окремо для заповнення дітьми і батьками [124, 



45 
 
202, 227, 228, 256, 246]. Їх зміст відрізняється граматичними конструкціями 

питань, стилем викладу, але ідентичний за змістом питань кожної шкали.  

Також привертає увагу те, що між дітьми і батьками, зазвичай, виникають 

розбіжності в оцінці якості життя дітей. У зарубіжній літературі така 

особливість досить детально висвітлена при дослідженні якості життя дітей з 

різною патологією [174, 256, 246]. Наприклад, за результатами дослідження, 

проведеного в Нідерландах, показники якості життя дітей при заповненні 

загального опитувальника TACQOL дітьми 8-15 років виявилися за більшістю 

шкал нижчими, ніж при заповненні опитувальника їхніми батьками [243]. За 

результатами іншого дослідження, присвяченого адаптації та валідації 

опитувальника Health Utility Index для групи дітей з онкологічними 

захворюваннями, було виявлено, що батьки схильні занижувати, а лікарі 

навпаки  − завищувати оцінку різних аспектів здоров'я дітей, в порівнянні з 

думкою самих дітей [186]. Проводилися також дослідження кореляції між 

думкою лікарів і батьків щодо розуміння тих проблем, які виникають у дитини 

при розвитку хронічного захворювання, а також обсягу і характеру необхідної 

при цьому допомоги як дитині, так і її сім'ї. З'ясувалося, що лікарі в значній мірі 

недооцінюють спектр тих проблем, які є важливими для батьків дитини, що має 

хронічне захворювання [192, 196]. 

Ще одна особливість концепції дослідження якості життя дітей − це 

особливості змісту, структури і формату інструменту дослідження якості життя, 

залежно від віку дитини. Питома вага кожної з складових якості життя 

змінюється  залежно від віку дитини, і це суттєво впливає на структуру та 

формат опитувальників [169, 200, 227, 257]. Зокрема, у дітей молодшого віку 

маркером соціального функціонування є рівень ігрової активності та 

спілкування з однолітками в дитячому садку.  Саме на цьому базується зміст 

питань відповідної шкали опитувальника. А у шкільному віці питання шкали 

соціального функціонування мають зв’язок зі шкільним життям та адаптацією 

дитини в колективі, успішністю в навчанні. Вікові відмінності компонентів ЯЖ 

дітей впливають також і на стиль викладу, кількість запитань. З урахуванням 
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цієї особливості існують опитувальники, розроблені для оцінки якості життя 

дітей різного віку. Традиційними інструментами оцінки якості життя дітей 

стали опитувальники, що мають вигляд тестів [7, 163, 186, 202, 222, 227, 245].  

Опитувальники діляться на загальні, які оцінюють якість життя загалом, 

незалежно від патології і на спеціальні (для конкретних галузей медицини). 

Основними вимогами до них є простота застосування та доступність питань, які 

входять до них. Важливо, щоб опитувальник мав зручну форму для заповнення,  

розповсюдження та статистичної обробки. Не менш важлива наявність окремих 

форм для заповнення дітьми і батьками або іншими особами з оточення дитини 

незалежно один від одного (self-report та proxy-report). Відповідям, отриманим 

при заповненні опитувальників, присвоюються певні цифрові значення, які 

після класифікації (шкалювання) підлягають статистичній обробці, аналізу та 

інтерпретації. Статистичний аналіз результатів передбачає використання 

алгоритму розрахунку, розробленого авторами опитувальників, із 

застосуванням статистичних програмних пакетів. Кожна шкала опитувальника 

формується з ряду питань, а їх кількість і змістове навантаження повинні 

відображати цінність даної шкали у ставленні до того аспекту життєдіяльності 

дитини, який вона вимірює. Найважливішою характеристикою будь-якого 

опитувальника є те, наскільки компоненти його шкал охоплюють основні 

аспекти якості життя дитини, тобто, чи можна вважати опитувальник 

вичерпним, інтегральним інструментом оцінки якості життя дітей [183, 195, 

227, 245]. Аналізуючи літературу, можна зробити висновок, що єдиних 

критеріїв якості життя не існує. Кожен опитувальник має свої критерії і шкали 

оцінки. Однак, при складанні опитувальників завжди враховуються критерії 

ЯЖ і їх складові, рекомендовані ВООЗ (табл.1.1) [251].  

Також, як відомо з опрацьованих літературних джерел, не існує 

стандартних норм якості життя. Для різних груп, регіонів, країн можна 

визначити свою норму, і надалі проводити порівняння з цим показником, тобто 

опитувальники дозволяють виявити тенденції в зміні ЯЖ певних груп 

респондентів [7, 169,183, 209, 210, 238, 239, 242].   
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Таблиця 1.1 – Критерії ЯЖ та їх  складові  (рекомендовані ВООЗ) 

Критерій Складові 

Фізичні Сила, енергія, втома, біль, дискомфорт, сон, відпочинок 

Психологічні Позитивні емоції, мислення, запам’ятовування, 
концентрація, самооцінка, зовнішній вигляд, негативні 
переживання  

Рівень самостійності Повсякденна активність, працездатність, залежність від 
ліків та лікування  

Суспільне життя Особисті взаємини, суспільна цінність суб’єкта  
Навколишнє 
середовище 

 

Благополуччя, безпека, побут, забезпеченість, 
доступність та якість медичного та соціального 
забезпечення, доступність інформації, можливість 
навчання та підвищення кваліфікації (для дорослих осіб), 
дозвілля, екологія  

Духовність Релігія, особисті переконання 
Прикладом загального опитувальника, який можна застосовувати в 

педіатрії, є PedsQL. За даними досліджень, проведених автором опитувальника, 

Джеймсом Варні та співавторами, PedsQL володіє задовільними показниками 

прийнятності, надійності, валідності та чутливості.  Надійність оригіналу 

опитувальника була оцінена автором за допомогою визначення внутрішньої 

сталості питань за рахунок ɑ-коефіцієнта Кронбаха, величина якого для 

сумарних шкал опитувальника склала 0,90, а для інших шкал досягла значень, 

що відповідають або перевищують 0,70 [240, 246]. Також була виконана оцінка 

конструктивної валідності опитувальника за допомогою методу «відомих груп» 

за рахунок порівняння показників якості життя здорових дітей і хворих з 

хронічними захворюваннями. Було показано наявність достовірно вищих 

показників якості життя у здорових дітей, ніж у хворих, за всіма шкалами 

опитувальника при його заповненні як дітьми, так і батьками. При оцінці 

кореляцій між однойменними шкалами дитячої та батьківської форм 

опитувальника були виявлені позитивні достовірні кореляції середньої сили (r = 

0,36-0,50), що, на думку автора, служило підтвердженням задовільної 

структури опитувальника [244, 246]. В ході аналізу залежності показників 
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якості життя дітей від «зовнішніх критеріїв», або від так званих критеріїв 

впливу хвороби, автор продемонстрував наявність зв'язку між значеннями 

показників якості життя дітей і такими параметрами,  як кількість пропущених 

днів у школі через хворобу, кількість пропущених батьками днів на роботі 

через хворобу дитини, здатність батьків концентруватися на виконанні своєї 

роботи при наявності у дитини проблем зі здоров'ям [240, 247]. Для оцінки 

чутливості автор застосовував метод порівняння показників якості життя дітей, 

що мають серцево-судинну патологію різного ступеня тяжкості. В результаті 

було показано, що у дітей, що мають вищий ступінь серцево-судинної 

недостатності, відзначалися статистично достовірно нижчі показники якості 

життя при заповненні опитувальника як дітьми, так і батьками. Крім того, 

автором аналізувалася динаміка показників якості життя дітей з ортопедичною 

патологією в процесі лікування і реабілітації. При оцінці якості життя дітей, що 

мають переломи кінцівок, були виявлені достовірно вищі показники за всіма 

шкалами при заповненні опитувальника дітьми і батьками через 3 місяці після 

первинного обстеження [169, 173, 174]. Таким чином, всі методи, використані в 

ході оцінки психометричних властивостей оригінальної версії опитувальника 

продемонстрували задовільні результати, що свідчать про високі показники 

його прийнятності, надійності, валідності та чутливості [211, 240]. В літературі 

наведені приклади успішного використання даного опитувальника в поєднанні 

з його спеціальними модулями при дослідженні якості життя дітей з серцево-

судинними, ревматологічними, онкологічними захворюваннями, бронхіальною 

астмою, ортопедичною патологією, цукровим діабетом [174, 196, 218, 222]. На 

підставі результатів численних досліджень, проведених із застосуванням 

опитувальника PedsQL, можна зробити висновок про те, що цей інструмент 

простий і зручний для заповнення, статистичної обробки та інтерпретації 

результатів; має форми для роздільного заповнення дітьми і батьками; може 

застосовуватися для вивчення якості життя здорових дітей і хворих, що мають 

різні захворювання, в тому числі,в динаміці, в процесі лікування і реабілітації 

[244, 245, 246].  
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РОЗДІЛ 2 

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІІДЖЕННЯ 

 

2.1 Загальна характеристика обстеженого контингенту дітей 

 

Для досягнення мети і вирішення поставлених завдань було обстежено 

244 дитини віком від 14 до 17 років (рис. 2.1). Основну  групу дослідження 

склали 154 дитини (середній вік 15,60±0,92), 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 з ГЕРХ та рефлюкс-езофагітом, ІІ підгрупа – 68 дітей з 

хронічним гастродуоденітом, ІІІ підгрупа – 30 дітей з виразковою хворобою 

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) та підтверджено за допомогою 

ендоскопічного обстеження.  

Контрольною групою стали 90 здорових дітей – учнів 9-11 класів 

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

життя, харчової поведінки та порівняння показників ЯЖ. Школярі були опитані 

також для виявлення найчастіших факторів ризику виникнення хронічної 

гастродуоденальної патології. Спеціально розроблена анкета містила кілька 

блоків запитань, що стосувалися особливостей способу життя, режиму дня, 

харчових вподобань, а також анамнестичні дані та спадковість.  

Дітям з основної групи проводились стандартні загальноклінічні 

обстеження (загальний аналіз крові та сечі, біохімічний аналіз крові), спеціальні 

інструментальні дослідження (ФЕГДС з інтрагастральною рН-метрією, УЗД 

внутрішніх органів), консультації спеціалістів (ЛОР, кардіолог, невролог та 

інші) за потреби.   
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Рисунок 2.1 – Характеристика груп дослідження 

 

Оцінка якості життя хворих дітей при виконанні даного дослідження 

проводилась на 2-3-й 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. Критеріями 

виключення −  відмова пацієнта або його батьків/опікунів від додаткового 

обстеження, наявність у пацієнта тяжкої супутньої гострої або хронічної 

патології, недотримання умов протоколу. 

2.2 Методи дослідження 

Комплекс дослідження включав: анкетно-опитувальні методи, 

психологічне тестування, антропометрію з оцінкою фізичного розвитку, 

загальноклінічні та лабораторні методи, інструментальні, статистичні методи. 

 

 

Школярі 14-17 років  
(n=244) 

Основна група 
 (n=154) 

ГЕРХ 
(n=56) 

ХГД 
(n=68) 

ВХ 
(n=30) 

Група контролю  
(n=90) 
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2.2.1.  Анкетно-опитувальні методи 

Для вивчення харчової поведінки та чинників розвитку 

гастродуоденальної патології було використано спеціально розроблену анкету. 

Анкета (додаток А) містила 65 питань, що відображають відомості про 

сімейний анамнез, в тому числі дані про батьків, опис житлово-побутових умов, 

дані про стосунки в сім’ї та школі, харчування та режим дня обстежуваної 

дитини. Також в анкеті враховувалося наявність супутніх захворювань і 

ускладнень, глистних інвазій. На питання анкети діти відповідали спільно з 

батьками. Велика частка припадала на питання щодо харчових вподобань 

школярів, режиму харчування та шкідливих звичок. Окрім цього, в анкету 

вносились відомості про антропометричні дані опитаних дітей (табл.2.1). 

Таблиця 2.1 – Анкета оцінки способу життя та харчової поведінки  

Група питань Показник 

1 2 

Паспортна частина Прізвище, ім’я, по-батькові, дата народження, стать, 

місце проживання, місце навчання. 

Антропометрія Маса тіла, зріст. 

Дані про сім’ю Повна сім’я, кількість членів сім’ї, рівень достатку смі’ї, 

шкідливі звички батьків. 

Умови проживання Комфортабельність житла, наявність власної кімнати, 

наявність власного письмового столу, комфортність 

життєвого простору вдома, кількість членів сім’ї, що 

проживають з дитиною. 

Особливості 

режиму дня та 

фізичної 

активності 

Дотримання розпорядку дня, виконання ранкової 

зарядки, час перебування за комп’ютером, час перегляду 

телепрограм, тривалість прогулянок на свіжому повітрі, 

тривалість нічного сну та денного відпочинку. 
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 Продовження таблиці 2.1 

1 2 

Оцінка харчування Регулярність харчування, кількість прийомів їжі за добу, 

характер кожного з прийомів їжі, користування 

шкільною їдальнею, харчові вподобання, різноманітність 

та якість харчових продуктів, питний режим. 

Шкільна 

активність,стосунки 

з друзями 

Заняття в спортивних секціях та гуртках, шкільна 

успішність, наявність друзів, проблеми у спілкуванні з 

однолітками, особливості настрою, наявність конфліктів 

у школі. 

Шкідливі звички Тютюнопаління, вживання слабоалкогольних газованих 

напоїв. 

Спадковість Наявність в родині випадків ожиріння, хронічної 

патології органів травлення. 

Стан здоров’я Суб’єктивна оцінка стану здоров’я, наявність скарг на 

погане самопочуття, хронічних захворювань, глистних 

інвазій. 

 

2.2.2. Методи оцінки фізичного розвитку 

 

При проведенні клінічного обстеження вивчався фізичний розвиток дітей, 

дані фізикальних обстежень. Фізичний розвиток вивчався з використанням 

стандартних вимірювальних і описових ознак.  

Всі антропометричні вимірювання проводились у першій половині дня, 

через 1,5-2 години після сніданку. Всі вимірювання проводились без взуття, у 

тонких шкарпетках босоніж. Вагу одягу віднімали після зважування від 

отриманого результату.  

Зріст дитини вимірювали стандартним медичним ростоміром 

(вертикальним стадіометром),  який до використання пройшов метрологічний 

контроль. Дитина повинна була стояти струнко, торкаючись потилицею, 
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лопатками та п’ятковими горбами до вертикальної планки ростоміра. Голова 

перебувала в нерухомому положенні, рівень очей знаходився на рівні верхніх 

країв вушних раковин. Отриманий результат заокруглювали до 0,5 см. 

Масу тіла визначали зважуванням на стандартних медичних вагах, типу 

ВМ-150 (точність вимірювання – 50 г), які до дослідження пройшли 

метрологічний контроль. Ваги регулювали перед початком зважувань, а їх 

збалансованість перевіряли наприкінці обстеження. 

Обвід грудної клітки вимірювали сантиметровою стрічкою, яка 

накладалася під кутом лопаток позаду та над сосками спереду (що відповідає 

ІV міжреберному проміжку). Отриманий результат заокруглювався до 0,5 см. 

Отримані результати оцінювалися з урахуванням показників центильних 

рядів [98], за нормальні величини приймалися значення, властиві половині 

дітей даного статі і віку, в інтервалі від 25 до 75 центиля.  

Для характеристики пропорційності фізичного розвитку, на основі 

антропометричних показників обчислювався індекс маси тіла (ІМТ) [90, 207] за 

формулою:   

ІМТ (кг/м2) = маса тіла (кг) / зріст (м)2 

 

2.2.3. Методи оцінки якості життя 

 

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. Перед заповненням 

анкет, дітям та батькам було роз’яснено специфіку опитувальників та мету 

цього дослідження.  

Міжнародний опитувальник PedsQL™. Оцінку якості життя здійснювали 

за допомогою міжнародного опитувальника PedsQL™ 4.0 (Pediatrics Quality of 

Life Inventory) (додаток Д). Цей опитувальник був розроблений професором 

Джеймсом Варні (Центр Результатів Дитячого Здоров'я, Дитяча Лікарня і Центр 
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Здоров'я Дітей, Сан-Дієго, Каліфорнія, США). Він складається з основної 

форми (так звані «загальні основні шкали дитячого опитувальника якості 

життя» (PedsQL™ 4.0 Generic Core Scales)) і спеціальних модулів для 

дослідження якості життя дітей при різних захворюваннях (PedsQL™ 4.0 

Disease Specific Modules) [240, 246, 247]. «Загальні основні шкали PedsQL™» 

розроблені автором для різних вікових груп дітей, починаючи з 5-річного віку, 

а батьківська форма цього опитувальника розроблена для оцінки якості життя 

дітей від 2 років. 

В нашому дослідженні було використано загальну форму PedsQL™ 4.0 

Generic Core Scales, а саме – україномовний варіант анкети для підлітків віком 

13-18 років, наданий його розробниками – Інcтитутом Mapi Research. 

Концепція загального опитувальника включає вимірювання основних 

складових якості життя дітей – фізичного компонента (відображає фізичне 

функціонування), психосоціального компонента (відображає в комплексі 

емоційне, соціальне і рольова функціонування), а також дає уявлення про 

рівень загальної якості життя дитини (відображаючи, в цілому, все складові 

якості життя, включно з фізичним, емоційним, соціальним функціонуванням і 

життям у школі в якості рольового функціонування дитини).  

Загальний опитувальник складається з 23 питань, які об'єднані в наступні 

шкали: фізичне функціонування – ФФ (8 питань); емоційне функціонування – 

ЕФ (5 питань); соціальне функціонування – СФ (5 питань); життя в школі – 

ЖШ (3 або 5 питань, залежно від віку дітей). Кожному питанню в 

опитувальнику відповідає 5 варіантів відповідей, що являють собою так звану 

шкалу Likert: «ніколи», «майже ніколи», «іноді», «часто», «майже завжди». 

Крім того, в процесі шкалювання даних можуть бути отримані сумарні бали за 

різними шкалами опитувальника: сумарний бал фізичного компонента якості 

життя – ФК (включає шкалу фізичного функціонування), сумарний бал 

психосоціального компонента якості життя або психосоціального 

функціонування – ПСФ (включає шкали емоційного, соціального та рольового 

функціонування) і сумарний бал за всіма шкалами опитувальника – СШ 
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(включає шкали фізичного, емоційного, соціального та рольового 

функціонування).  

Існують форми опитувальника, призначені для роздільного заповнення 

дітьми і батьками. Форми опитувальника, які заповнюються батьками, мають 

такий же зміст, як і форми для дітей, але дещо відрізняються граматичними 

конструкціями питань (питання побудовані від першої або від третьої особи). 

Кількість балів за шкалами опитувальника розраховується за градацією від 0 до 

100 після процедури шкалювання. Чим вища підсумкова величина, тим краща 

якість життя дитини. 

За даними досліджень, проведених Дж. Варні та співавторами, 

опитувальник PedsQL™ володіє задовільними показниками прийнятності, 

надійності, валідності та чутливості [1, 211, 217, 218]. 

Неспецифічний опитувальник Medical Outcome Study Short-Form Health 

Survey (MOS SF-36). Опитувальник якості життя SF-36 складається з 11 

розділів, які загалом містять 36 питань (додаток Б). Після переведення 

отриманих відповідей анкети у бали, обчислені за допомогою спеціальних 

формул, результати пропонуються  у вигляді оцінок у балах (від 0 до 100) за 8-

ма шкалами, складеними таким чином, що більш висока оцінка вказує на кращу 

ЯЖ. Основні аспекти та компоненти якості життя, які описують ці шкали, 

наведено в таблиці 2.2.  

 

Таблиця 2.2 − Шкали опитувальника  SF-36 

Компоненти 

якості життя 

Шкала Аспекти оцінки 

1 2 3 

Фізична сфера PF (Physical Functioning)  − 
фізичне функціонування 

Ступінь обмеження виконання 
фізичних навантажень  
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Продовження таблиці 2.2 

1 2 3 

  

RP (Role-Physical 
Functioning) − рольове 
функціонування, 
зумовлене фізичним 
станом  

Вплив фізичного стану на 
повсякденну рольову 
діяльність (роботу, виконання 
повсякденних обов'язків) 

 
BP (Bodily Pain) – 
інтенсивність болю 

Вплив болю на здатність 
займатися повсякденною 
діяльністю 

Загальні шкали 

GH (General Health ) – 
загальний стан здоров'я 

Оцінка пацієнтом свого стану 
здоров'я зараз і перспектив 
лікування 

VT(Vitality ) – життєва 
активність 

Відчуття себе сповненим сил і 
енергії або, навпаки, 
знесиленим 

Психологічна 
сфера 

 

SF (Social Functioning) – 
соціальне функціонування  

Cтупінь, в якому фізичний або 
емоційний стан обмежує 
соціальну активність (у дітей – 
спілкування з друзями) 

RE (Role-Emotional) – 
Рольове функціонування, 
обумовлене емоційним 
станом  

Ступінь, в якому емоційний 
стан заважає виконанню 
роботи або іншої повсякденної 
діяльності  

MH (Mental Health) –
Психічне здоров'я  

Настрій, наявність депресії, 
тривоги, загальний показник 
позитивних емоцій 

 

Шкали групуються в два узагальнених компоненти ЯЖ: «фізичний 

компонент здоров'я» (який включає в себе показники PF, RP, BP, GH) і 

«психологічний компонент здоров'я» (включає показники MH, RE, SF,VT). 
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Ця анкета знайшла широке застосування в медицині як для оцінки ЯЖ 

здорових осіб, так і хворих на різноманітну патологію [54, 58, 76, 91, 124, 139, 

165, 210, 222, 257]. Питання анкети сформульовані таким чином, що вона 

дозволена для використання дітям з 14-річного віку та дорослим без вікових 

обмежень.  

При отриманні результатів за всіма показниками, можна було скласти 

уявлення про всі сфери якості життя обстежуваного. Зокрема, низькі показники 

за шкалою фізичного функціонування (PF) свідчили про те, що фізична 

активність пацієнта значно обмежувалась станом його здоров'я; знижені 

параметри рольового функціонування, обумовленого фізичним станом (RP) – 

підтверджували факт, що повсякденна діяльність значно обмежувалась 

фізичним станом пацієнта; низькі показники за шкалою інтенсивності болю 

(BP) свідчили про значне обмеження активності пацієнта через больові 

відчуття; низький бал життєвої активності (VT) – свідчив про втому пацієнта та 

зниження життєвої активності; знижена оцінка за шкалою соціального 

функціонування (SF) – підтверджувала значне обмеження соціальних контактів, 

зниження рівня спілкування в зв'язку з погіршенням фізичного та емоційного 

стану; низькі показники за шкалою рольового функціонування, обумовленого 

емоційним станом (RE) – інтерпретувались як обмеження у виконанні 

повсякденної роботи, обумовлене погіршенням емоційного стану; низька 

оцінка за шкалою психічного здоров'я (MH) свідчила про наявність 

депресивних, тривожних переживань, психічні проблеми [132, 249]. 

Під час дослідження порівнювалась ЯЖ здорових школярів та хворих на 

хронічну гастродуоденальну патологію, тобто визначався ступінь впливу 

хвороби  на основні складові якості життя дитини. Також оцінювався вплив 

лікувальних заходів та методів терапії на динаміку параметрів якості життя 

підлітків з хронічною патологією органів травлення.  

Обидва опитувальники ЯЖ повністю відповідають основним вимогам: 

вони багатовимірні, прості у застосуванні, надійні, прийнятні та валідні для 

нашого мовного середовища.  
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2.2.4. Методи психологічного тестування 

 

Тест диференційної самооцінки функціонального стану (САН). Це 

різновид опитувальників станів і настроїв, розроблений співробітниками  І 

Московського медичного інституту імені І. М. Сєчєнова в 1973 р. Тест САН 

являє собою карту (таблицю), яка містить 30 пар слів, що відображають 

досліджувані особливості психоемоційного стану –  самопочуття, настрій, 

активність (додаток В). При розробці методики автори виходили з того, що три 

основні складові функціонального психоемоційного стану − самопочуття, 

активність і настрій можуть бути охарактеризовані полярними оцінками, між 

якими існують континуальні послідовності проміжних значень. САН знайшов 

широке поширення при оцінці психічного стану хворих і здорових осіб, 

психоемоційної реакції на навантаження, для виявлення індивідуальних 

особливостей і біологічних ритмів психофізіологічних функцій. Всі відповіді на 

питання таблиці позначаються за шкалою від 0 до 3 і після процедури 

перерахунку за допомогою ключів, переводяться у бали. Отримана за кожною 

шкалою сума знаходиться в межах від 10 до 70 і дозволяє виявити 

функціональний стан індивіда в даний момент часу за принципом: <30 балів – 

низька оцінка; 30 - 50 балів – середня оцінка; > 50 балів – висока оцінка [52, 33, 

119]. 

Шкала тривоги Бека (The Beck Anxiety Inventory). Це простий, зручний 

інструмент для попередньої оцінки ступеня вираженості тривожних розладів у 

широкого кола осіб: молодих людей від 14 років, зрілих і літніх, пацієнтів 

стаціонару та при скринінгових дослідженнях. Заповнення шкали займає не 

більше 10 хвилин, як правило, це можна довірити самому обстежуваному. 

Особи, які отримали високі бали за шкалою, повинні бути скеровані на 

консультацію до фахівця. Зазвичай шкалу використовують при профоглядах, 

коли необхідно виділити контингент, який потребує більш детального 

обстеження і консультації фахівця, в клінічній практиці, коли є підозра, що 
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соматичний розлад коморбідний з тривогою (в тому числі, взаємообумовлений) 

[135, 158]. 

Опитувальник складається з 21 пункту (додаток Г), кожен пункт включає 

один з типових симптомів тривоги − тілесний або психічний. Кожен пункт 

повинен бути оцінений респондентом від 0 (симптом не турбував) до 3 

(симптом турбував дуже сильно). Підрахунок проводиться простим 

підсумовуванням балів за всіма пунктами шкали. Значення до 21 бала включно 

свідчить про незначний рівень тривоги. Значення від 22 до 35 балів означає 

середню вираженість тривоги. Значення вище 36 балів (при максимумі в 63 

бали) свідчить про дуже високу тривогу. 

Тест Люшера. Також використовується з метою вивчення 

психоемоційного стану у дітей. Таблиця кольорів включає 4 основних і 4 

додаткових кольори. Основними кольорами є: 

• Синій (спокій, впевненість); 

• Синьо-зелений (впевненість, наполегливість); 

• Помаранчево-червоний (сила волі, агресивність, наступальні тенденції, 

збудження); 

• Світло-жовтий (товариськість, експансивність, веселість). 

Додаткові кольори: фіолетовий, коричневий, чорний, сірий (негативні 

тенденції, тривожність, стрес, переживання страху, засмучення). Пацієнту 

пропонують вибрати з розкладених на столі кольорових карток найбільш 

приємний колір. Зазначена дитиною картка забирається і пропонується зробити 

аналогічний вибір з решти, вибір триває до останньої пари карток. Обраний 

порядок розташування кольорів записується зліва направо, наявність тривоги 

визначається по позиції, займаній основними кольорами, причому їх 

розташування на 6 місці зазначається знаком «!», на 7 − «!!», на 8 − «!!!». По 

розташуванню додаткових кольорів на перших трьох позиціях інтерпретують 

характер компенсації. Інтенсивність тривоги вимірюється кількістю символів. 

Для оцінки емоційно-динамічного статусу особистості з використанням 

стандартизованих колірних таблиць в роботі застосовувалась модифікація тесту 
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Люшера в авторстві Л.Н.Собчик [116] відповідно до якої визначалися 

коефіцієнти концентричності, балансу особистісних властивостей, 

гетеромності, балансу вегетативної нервової системи, працездатності, наявності 

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

 

2.2.5. Інструментальні методи дослідження 

 

Фіброезофагогастродуоденоскопія (ФЕГДС). Верифікація органічних і 

функціональних уражень шлунково-кишкового тракту можлива тільки при 

проведенні ендоскопічного і морфологічного обстеження, які документують 

характер патологічного процесу і його локалізацію. Ендоскопічне обстеження 

стравоходу, шлунка і ДПК дозволяє оцінити мікрорельєф слизової, 

зареєструвати наявність ерозивно-виразкових і дистрофічних змін, виявити 

осередок кровотечі. Крім того, ФЕГДС необхідна для оцінки ефективності 

лікування ВХ шлунка та ДПК.  

При обстеженні пацієнтів досліджуваних груп використовувався 

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

базального рівня кислотності ендоскопічним рН-зондом (ЕЛТС-5), який 

проводився через інструментальний канал ендоскопа з одночасною біопсією 

слизової оболонки стравоходу проксимальніше від ділянки переходу 

плоскоклітинного епітелію в циліндричний (Z-лінія) і шлунка. Процедурі 

передувала бесіда з хворим про правила поведінки під час проведення 

ендоскопії, дитина попереджалася про безпеку і безболісність процедури. 

Перед проведенням процедури корінь язика оброблявся аерозолем місцевого 

анестетика. Пацієнт укладався на лівий бік з напівзігнутими ногами. 

Переміщення ендоскопа проводилося під візуальним контролем, кожен орган 

(стравохід, шлунок, ДПК) обстежувався послідовно при введенні приладу і при 

його витяганні.  

В ході проведення ФЕГДС оцінювали наявність та ступінь ураження 

слизової стравоходу, шлунка, дванадцятипалої кишки, площу гіперемії слизової 
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оболонки (вогнищева або дифузна), наявність дефектів слизової оболонки, 

набряку, рубцево-виразкової деформації. Крім того, оцінювався 

функціональний стан кардіального та пілоричного сфінктерів, їхній тонус, 

наявність та ступінь рефлюксів.  

Описувалися такі ендоскопічні форми запалення слизової оболонки 

шлунка і ДПК: 

1. еритематозно-ексудативна (дифузна або вогнищева гіперемія на тлі набряку, 

червоного кольору слизової з помірно набряклими складками); 

2. ерозивна (множинні плоскі дефекти слизової, з сірим нальотом, поверхневі, 

на тлі гіперемованої або незміненої слизової оболонки); 

3. субатрофічна (на слизовій оболонці блідого кольору локалізуються ділянки з 

посиленим судинним малюнком, складки слизової згладжені, дрібні, легко 

розправляються); 

4. змішана (характеризується поєднанням еритематозно-ексудативної, 

гіпертрофічної та субатрофічної форм). 

Діагностовані виразки класифікувалися за такими стадіями: 

• «свіжа» − на тлі гіперемованої і набряклої слизової видно дефект округлої або 

овальної форми, з чіткими краями, розміром від 5 до 15 мм, оточений яскравим 

вінчиком гіперемії і високим запальним валиком; 

• «початок епітелізації» − на тлі гіперемованої і набряклої слизової 

візуалізується дефект слизової з нерівними краями, оточений яскравим 

вінчиком гіперемії, без запального валика, на дні виразки видно ділянки 

грануляційної тканини; 

• «рубець» − на тлі гіперемованої і набряклої слизової помітний лінійний або 

зірчастий рубець рожевого кольору, з конвергенцією складок; 

• запальних змін слизової оболонки немає, на місці рубця є пляма білуватого 

кольору. 

При обстеженні пацієнтів з підозрою на ГЕРХ, під час ендоскопічного 

дослідження, для опису виявлених змін використовувалась Лос-Анджелеська 

класифікація (1996), згідно з якою дефектом слизової оболонки стравоходу 



62 
 
вважаються не лише виразки та ерозії, а й ділянки еритеми з чіткою 

демаркацією від нормальної слизової стравоходу 

 

2.2.6 Методи статистичної обробки результатів дослідження  

 

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. Відтак, 

отримані результати можна перенести на генеральну сукупність, зробивши 

достовірні висновки. 

При статистичній обробці даних, перш за все, 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 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 (вірогідність 

помилки менше 5%, отже ці дані можна переносити на генеральну сукупність з 

вірогідністю 95%) [28, 67]. Цифрові результати обчислень наведені у вигляді 

таблиць та рисунків. 
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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). 
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РОЗДІЛ 3 

СПОСІБ ЖИТТЯ ТА ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ЖИТТЯ 

ШКОЛЯРІВ СТАРШИХ КЛАСІВ 

 

3.1  Особливості способу життя та харчова поведінка здорових школярів  

 

Особливості способу життя та харчову поведінку здорових школярів було 

вивчено за допомогою анкетно-опитувального методу у 90 дітей.  

Середній вік підлітків становив 15,40±0,97 років, з них хлопців було 43, 

дівчат −  47. 

При вивченні матеріального статусу та соціально-побутових умов 

встановлено, що 22,2% дітей виховуються в неповних сім’ях, 44,4% опитаних 

вважають рівень доходів своєї сім’ї недостатнім для основних потреб. 

Комфортними умови проживання своєї сім’ї вважали 46,7% опитаних.  

В ході оцінки режиму дня школярів та проведення ними вільного часу, 

виявлено, що біля комп’ютера або перед телевізором  45,6% дітей проводять 

більше 3 годин на день, 41,1% – 2 години на день, 15,6% – 1 годину на день. 

При цьому, найчастіше комп’ютер вмикають для того, щоб пограти в ігри – 

45,6% підлітків, «посидіти» в соцмережах –  28,9%, тоді як лише 26,7% – для 

виконання домашніх завдань. При цьому тільки 22,2% опитаних гуляють на 

свіжому повітрі більше 2 годин на добу. 

За даними опитування снідають вдома перед школою більшість дітей − 

76,7%. На сніданок гарячу їжу їдять 41,1% дітей; мюслі, йогурт – 35,6%; чай з 

випічкою, бутербродами – 25,6% дітей.  

Обідають вдома лише 30,0% учнів, решта (70,0%) – харчуються у 

шкільній їдальні. Повноцінний обід з трьох страв їдять  лише 32,2% дітей; суп і 

напій на обід – 25,6% школярів; друге і напій –  42,2% дітей. Окрім цього, під 

час перебування в школі в якості «перекусу» на перервах 31,1% опитаних їдять 

печиво і чіпси, 12,2% − бутерброди, приготовані вдома.  
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На вечерю їдять м'ясну (рибну) страву з гарніром 75,5% дітей; 

бутерброди і випічку з чаєм – 27,8% опитаних. 

Страви з м'яса включені щодня в раціон харчування більшості дітей 

(87,8%). При аналізі раціону з позицій вживання страв домашнього і/або 

промислового виробництва встановлено, що м’ясні страви домашнього 

приготування вживають 53,3%, промислового виробництва 44,4% (здебільшого, 

респонденти в цьому пункті вказували сосиски (35,6%). Серед видів м’яса − 

переважають страви з курки (76,7% сімей). У щоденному раціоні перевага 

надається м'ясопродуктам промислового приготування, а не домашнім стравам 

з м'яса (χ2 = 31,5; р<0,05). 

Страви з риби в щоденному раціоні дітей зустрічаються статистично 

достовірно (p<0,05) рідше, ніж м'ясні – лише у 13,3%.  Взагалі не вживають 

рибу 16,7% дітей.  Зазначене нечасте включення рибних страв і риби в раціон 

дітей збігається з даними різних дослідників [55, 66, 127, 236]. 

Молоко і молочні продукти − джерело легкозасвоюваного білка і кальцію 

відзначені в щоденному раціоні менш ніж у половини опитаних дітей (35,6%). 

Круп'яні, макаронні вироби і страви з картоплі складають основу раціону 

опитаних. У 41,1% дітей в щоденному раціоні присутні каші. Різноманітні 

фрукти хоча б раз на день їдять 25,6% опитаних.  

Чіпси, сухарики (солені, з ароматизаторами та підсилювачами смаку), 

снеки промислового виробництва − часто зустрічаються в раціоні сучасних 

школярів, і, як правило, використовуються замість повноцінного прийому їжі (у 

13,3% опитаних), або як перекус (у 22,2% школярів). Серед напоїв, які 

вживаються протягом дня, респонденти найчастіше називали чай (55,6%), сік 

(15,6%), негазовану воду (11,1%). Цікавими виявились дані щодо вживання 

школярами різноманітних напоїв. Зокрема, стало відомо, що солодкі газовані 

напої присутні в щоденному раціоні у 15,6% дітей, 2-3 рази на тиждень – у 

25,6%, 1 раз на тиждень і рідше – у 50,0%, не вживають газованих напоїв лише 

10,0% опитаних. Разом з тим насторожує високий відсоток вживання 

підлітками слабоалкогольних напоїв (15,6% опитаних школярів). Крім того, 
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26,7% дітей зізналися, що принаймні один раз в житті пробували курити 

тютюнові вироби, а 11,1% – курять регулярно. Ще один насторожливий факт – 

у щоденному раціоні 15,5% опитаних дітей переважають страви «швидкого 

харчування» (шаурма, бургери, картопля фрі і т.п.) [100]. 

При аналізі блоку питань щодо фізичної та позашкільної активності, було 

з’ясовано, що у  спортивних секціях займаються 55,6% дітей. Інтелектуальними 

заняттями (в основному – іноземні мови) – 37,8%  опитаних. Слід зазначити, що 

найчастіше діти поєднують спортивну секцію та інший вид діяльності після 

школи. За частотою: щодня після школи зайняті – 25,6% дітей, 4 рази на 

тиждень – ще 24,4%; 3 рази на тиждень – 21,1%; 2 рази на тиждень – 4,4% 

дітей; 1 раз на тиждень – 21,1%; і не відвідують – 2,2%. При обробці даних 

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

частотою відвідування позашкільних занять (χ2=5,8; р<0,02). Діти, щодня 

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

минулий рік. 

При оцінці батьками стану здоров’я власних дітей отримано наступні 

результати: здоровими своїх дітей вважають 73,3% батьків; хворими –5,6%; 

такими, що потребують додаткового обстеження – 21,1% батьків. При цьому, 

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

частотою вживання продуктів «швидкого харчування». Діти з категорії 

«здорових» (за оцінкою батьків) –  вкрай рідко або взагалі не вживають 

продукти «швидкого харчування»  (χ2=7,7; р<0,05), рідше п'ють солодкі 

газовані напої (χ2=12,4; р<0,05) і частіше повноцінно обідають вдома (χ2= 6,4; 

р<0,05).   

 Аналіз спадкових факторів показав, що у 15,6% опитаних дітей 

найближчі родичі страждають на патологію верхніх відділів ШКТ, у 20,0% в 

родині є люди з надмірною масою тіла. 
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3.2 Оцінка якості життя здорових школярів старших класів 

 

При оцінюванні якості життя старшокласників, за даними опитувальника 

MOS SF-36 встановлено, що середні показники ЯЖ фізичної сфери, 

життєздатності, соціального функціонування та рольового емоційного 

функціонування перебувають в оптимальному діапазоні характеристик (70-100 

балів). Зокрема, середнє значення показника загального здоров’я (GH) 

перебувало в межах 72,52±12,91 балів, параметри фізичного (PF) та рольового 

функціонування (RF) – 88,90±22,58 та 85,00±16,61 балів відповідно, емоційного 

функціонування (RE) – балів, життєздатності (VT) – 84,71±18,58 балів, 

психічного здоров’я (MH) – 80,02±19,85 балів. 

При аналізі статево-вікових особливостей ЯЖ за даними MOS SF-36 

виявлено, що більшість показників фізичного і психологічного статусу 

залишаються в оптимальних межах і відповідають середньостатистичним 

значенням в групах. Разом з тим, при детальнішому аналізі результатів у різних 

статево-вікових групах, виявлено певні зміни: у дівчат віком 14 років виявлені 

відносно низькі показники рольового функціонування під впливом емоцій –  

його рівень становить всього 61,58±8,45 балів проти 73,69±10,58 у хлопців 

(р<0,05).  Однак, до 17 років і у хлопців помічено тенденцію до зниження цього 

показника (69,46±6,34 балів). Вказане погіршення психологічного статусу у 

дівчат молодшого віку можна пов'язати з більш раннім настанням пубертатного 

періоду та, відповідно, пов'язаним з цим раннім початком підліткових 

конфліктів.  

Опитувальник MOS SF-36, крім вищевказаних змін, не виявив інших 

показових тенденцій,  пов'язаних зі статтю та віком. Разом з тим, збільшення 

маси і, відповідно, індексу маси тіла, незалежно від статі, призводило до 

достовірного зниження показників психологічної сфери  ЯЖ (r=-0,298; p<0,05). 

Загальновідомо, що перебування дітей на свіжому повітрі, поєднане з 

руховою активністю, також є важливою складовою здорового способу життя. 

Отримані дані за опитувальником MOS SF-36 виявили достовірно вищі 
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показники якості життя за шкалою життєздатності – 67,79± 9,45 балів у дітей, 

які на свіжому повітрі проводять більше 2 годин на день, тоді як  у дітей, які 

недостатньо перебувають на вулиці, цей показник коливався в діапазоні 

54,41±8,12 балів (р<0,05). Крім того, за всіма шкалами оцінки якості життя, у 

дітей з достатнім часом прогулянок відзначена тенденція до більш високих 

значень показників ЯЖ. 

 
Рисунок 3.1 − Залежність показників якості життя від повноцінності обідів за 

даними опитувальника SF-36 (* − р˂0,05). 

Дані за підсумками MOS SF-36 (рис. 3.1) підтвердили вагоме значення 

регулярності щоденного гарячого харчування. Так, у школярів, які щодня їдять 

повноцінний гарячий обід, достовірно вищі показники за шкалою соціального 

функціонування  (81,49±10,08 балів), порівняно зі школярами, які обідають 

канапками чи печивом (77,49±9,24 балів) (р<0,05), вища оцінка за критерієм 

психологічного здоров'я – 65,61±12,12 балів, тоді як у дітей, які не мають 

повноцінних обідів, цей показник становить 59,60 ± 12,03 балів (р<0,05). Також 

при регулярному вживанні гарячих страв, достовірно кращим є показник 

життєздатності (65,31±7,04 проти 58,79±8,45 балів відповідно) (р<0,05). 
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Важливим компонентом режиму дня є тривалість нічного сну. Так, за 

даними опитування SF-36 (рис. 3.2), у дітей, які сплять по 8 і більше годин, 

виявилась значно краща емоційна стабільність за шкалою рольового 

емоційного функціонування –  85,45±9,36,  тоді як у групі дітей, які сплять 

менше 8 годин цей показник був достовірно нижчим – 79,3±5,13 балів (р<0,05). 

Окрім цього, в дітей, які мають повноцінний нічний відпочинок, виявлено 

менші проблеми в обмеженні повсякденної життєдіяльності (94,32±10,45 проти 

85,38±7,24 балів (р<0,05), і достовірно вищий показник психологічного здоров'я 

(71,85±9,43 проти 64,27±8,98 балів) (р<0,05).   

 
Рисунок 3.2 − Залежність показників якості життя від тривалості нічного сну за 

даними опитувальника SF-36 (* − р˂0,05) 

 

Ще одним вагомим компонентом проведення часу в сучасних підлітків є 

робота за комп'ютером. Тривале перебування перед монітором поєднує 

статичність пози, навантаження на зір, отримання часом негативної і агресивної 

інформації, а також додатковий електромагнітний вплив на весь організм. Дані 
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оцінки ЯЖ за анкетою SF-36 підтвердили негативний вплив цього фактора. 

Зокрема, відзначено значне зниження показника життєздатності у школярів з 

тривалим щоденним перебуванням біля комп'ютера (3 години і більше) до 

62,36±8,64 балів щодо групи дітей з помірним часом користування 

комп'ютером (1 година) – 86,24±8,58 балів, а також щодо середньогрупового 

показника життєздатності школярів – 84,71±10,58 бала відповідно (р<0,05). 

Крім того, дані опитування за допомогою SF-36 виявили достовірно вагомий 

негативний вплив тривалого часу перегляду телепередач на показник 

загального здоров'я, і його зниження до 59,05±9,86 балів проти 73,55±10,16 

балів у дітей, які біля телевізора проводять мінімум часу (р<0,05). 

Дозовані фізичні навантаження, регулярні заняття фізкультурою і 

спортом є невід'ємною частиною здорового способу життя. За даними 

опитувальника SF-36, у школярів, які займаються в спортивних секціях, 

достовірно вищі показники якості життя за шкалою психічного здоров'я – 

76,29±10,34 бала проти 70,12±11,89 балів у дітей, які не займаються спортом, і 

за шкалою загального здоров'я (73,59±9,34 бала проти 61,45±10,57 балів 

відповідно) (р<0,05). 

 

3.3 Психоемоційні особливості школярів старших класів 

 

Основні особливості психоемоційного стану дітей було досліджено за 

допомогою анкети «Самопочуття, активність, настрій» та шкали тривоги Бека. 

В результаті опитування, за шкалою «Самопочуття, активність, настрій» 

отримано наступні результати:  знижену оцінку самопочуття (менше 30 балів) 

мали 18,9% опитаних, добрим (середня оцінка, 30-50 балів) своє самопочуття 

вважали 26,7% дітей, відмінним (оцінка 50-60 балів) – 54,4%  школярів (рис. 

3.3).  
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Рисунок 3.3 − Показники шкали «Самопочуття» за опитувальником 

«Самопочуття, активність, настрій» 

 

За шкалою активності низька оцінка була у 15,6% дітей, середня – 44,4%, 

висока – у 40,0% респондентів.  

 
Рисунок 3.4 − Показники шкали «Активність» за опитувальником 

«Самопочуття, активність, настрій» 

 

За шкалою настрою низьку оцінку мали 15,6% дітей, середню− 22,2%, 

високу – 62,2%. 
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Рисунок 3.5 − Показники шкали «Настрій» за опитувальником 

«Самопочуття, активність, настрій» 

 

При оцінюванні рівня тривоги у школярів старших класів  за допомогою 

шкали тривоги Бека, виявлено відмінності у вікових групах. Хоч результат не 

був статистично достовірний, але відмічалась тенденція до збільшення тривоги 

з віком.  

Так, у віці 14-15 років питома вага дітей з незначним рівнем тривоги 

становила 65,2%, у 16-17 років –– 49,8%. Середній рівень тривоги (22-35 балів) 

спостерігався у 17,5% 14-15-річних дітей, тоді як у віковій групі 16-17 років цей 

показник становив 18,3%. Цікавим є результат щодо високих показників 

тривоги (більше 36 балів) у віковій групі 16-17 років, питома вага  яких була 

найбільшою (31,9%), тоді як у групі 14-15 років висока тривога зустрічалась 

майже вдвічі рідше (17,3%). Цей результат можна пояснити більшим 

навантаженням у випускному класі школи та підготовкою до вступу у ВНЗ. 

Однак, не можна виключити глибші причини такої тенденції у конкретних 

індивідумів. 

За рекомендаціями психологів, особи, які отримали високі бали за 

шкалою, повинні бути дообстежені на предмет виявлення причин такого стану, 
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тому батькам цих дітей було дано роз’яснення результатів тестування і 

рекомендовано звернутись на консультацію до дитячого психолога.  

 
Рисунок 3.6 − Структура тривоги у школярів старших класів, залежно від віку 

 Отже, як випливає з результатів анкетування, раціон харчування сучасних 

школярів далеко не відповідає встановленим нормативам. Значний відсоток 

дітей зловживає продуктами «фаст-фуду», газованими напоями, не харчується 

повноцінними обідами, віддаючи перевагу шкідливим «перекусам». Продукти, 

які вживають діти в своєму щоденному раціоні, часто є низької якості і мають 

не домашнє, а промислове походження. Все це може бути фактором ризику 

гастродуоденальної патології в майбутньому, тому потребує систематичної 

корекції. Разом з тим, як показало обстеження практично здорових школярів, 

основними чинниками, що впливають на їхнє самопочуття та психоемоційний 

статус, є повноцінне режимне харчування, дозовані фізичні навантаження, 

регулярні прогулянки на свіжому повітрі та обмежене користування 

комп’ютером. Оскільки психоемоційний стан є вагомим фоновим чинником у 

розвитку можливої гастродуоденальної патології, на цей аспект життя дітей 

треба звертати особливу увагу і вчасно коригувати режим дня та відпочинку 

школярів старших класів, для забезпечення здорового способу життя. 

  

 Результати власних досліджень розділу 3 викладені в статті [85]. 
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РОЗДІЛ 4 

КЛІНІКО-ІНСТРУМЕНТАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ 

ХРОНІЧНОЇ ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНОЇ ПАТОЛОГІЇ У ШКОЛЯРІВ 

СТАРШИХ КЛАСІВ 

 

4.1 Антропометричні дані школярів з хронічною гастродуоденальною 

патологією 

 

В обстеження увійшли 154 дитини віком 14-17 років із запальними та 

ерозивно-виразковими захворюваннями верхніх відділів ШКТ. Група 

порівняння –  50 практично здорових школярів віком 14-17 років. 

ХГД діагностований у 68 школярів, серед яких – 38 дівчат (середній вік 

14,79±0,99 років) і 30 хлопців (середній вік 15,50±1,00 років). ВХ – у 30 

пацієнтів, з них 12 дівчат (середній вік 15,91±0,94 років) і 18 хлопців (середній 

вік 16,00±0,75). ГЕРХ – у 56 дітей, з них 26 дівчат (середній вік 15,57±0,94 

років) і 30 хлопців (середній вік 15,19±0,83років). Для порівняння 

антропометричних даних взято групу з 50 здорових школярів, серед яких – 23 

хлопців (середній вік 15,28±0,75 років) та 27 дівчат (середній вік 15,91±0,70 

років).  

Середній зріст хлопців з ХГД склав 164,92±6,80 см (від 156,0 до 171,0 см).  

В цій групі переважали діти середнього зросту, практично були відсутні діти 

низького зросту і взагалі не було дітей дуже низького зросту. Від здорових 

дітей суттєвих відмінностей у цій групі не виявлено (табл. 4.1).                                              

Зріст хлопців з ВХ становив у середньому 170,89±3,73 см (від 167 до 179 

см). При порівнянні груп за зростом є достовірні відмінності між групами 

пацієнтів з ХГД та ВХ. В групі ВХ достовірно частіше зустрічаються діти з 

низьким зростом. 

У школярів, які стаждають на ГЕРХ, достовірних відмінностей у 

показниках зросту, порівняно зі здоровими дітьми, не виявлено. 
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Таблиця 4.1 − Центильний розподіл зросту хлопців 

Групи 

порівняння 

Центильні коридори, кількість хлопців, % (абс.) 

1 2 3 4 5 6 7 

Здорові 

(n=23) 

0* 4,3 (1)* 8,7 (2)* 52,2 

(12)* 

17,4 

(4)* 

13,1 

(3)* 

4,3 (1)* 

ХГД  

(n=30)  

0* 0* 10,0 

(3)* 

50,0 

(15)* 

20,0 (6) 13,3 

(4)* 

6,7 (2) 

ВХ  

(n=18)  

11,1 (2) 16,7 (3) 11,1 (2) 38,9 (7) 11,1 (2) 5,6 (1) 5,6 (1) 

ГЕРХ 

(n=30) 

0* 0* 6,7 (2)* 46,7 

(14)* 

40,0 

(12)* 

6,7 (2)* 0* 

Примітка. * – достовірна різниця з групою ВХ (p˂0,05). 
 

Середній зріст  дівчат з ХГД становив 162,06±3,30 см (від 157,0 до 167,0 

см), переважали діти середнього зросту, відсутні були діти дуже низького 

зросту і високий відсоток дівчат з ростом вище середнього.  Зріст дівчат з ВХ 

становив, у середньому, 164,82±3,89 см (від 158,0 см до 166,0 см), у пацієнток з 

ГЕРХ – 163,86±3,13 см (від 160,0 до 170,0 см). Достовірної різниці по зросту 

між групами дівчат не виявлено (табл.4.2). 

 

Таблиця 4.2 − Центильний розподіл зросту дівчат 

Групи 

порівняння 

Центильні коридори, кількість дівчат, % (абс.) 

1 2 3 4 5 6 7 

Здорові (n=27) 0 7,4 (2) 22,2 (6) 48,1 (13) 14,8 (4) 7,4 (2) 0 

ХГД (n=38)  0 7,9 (3) 18,4 (7) 47,4 (18) 21,1 (8) 5,3 (2) 0 

ВХ (n=12)  0 8,3 (1) 33,3 (4) 50,0 (6) 16,7 (2) 0 0 

ГЕРХ (n=26) 0 11,5 (3) 15,4 (4) 42,3 (11) 26,9 (7) 3,8 (1) 0 

 

Середня маса тіла хлопців з ХГД становила 54,42±5,90 кг (від 48,0 до 61,0 

кг), переважали діти з середньою масою і масою нижче середніх центилів. Маса 
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тіла хлопців з ВХ становила в середньому 55,95±3,92 кг (від 48,0 до 65,0 кг), 

однак, було 2 (11,1%) дітей з низькою масою тіла. Серед хлопців з ГЕРХ 

середня маса дорівнювала 57,00±4,41 кг (в діапазоні від 50,0 до 65,0 кг), в цій 

групі дітей зі зниженою чи з підвищеною масою тіла не спостерігалось (табл. 

4.3). 

 

Таблиця 4.3 −Центильний розподіл маси тіла хлопців 

Групи 

порівняння 

Центильні коридори, кількість хлопців, % (абс.) 

1 2 3 4 5 6 7 

Здорові 

(n=23) 

0* 4,3 (1)* 8,7 (2) 52,2 (12)* 17,4 (4)* 17,4 (4)* 0 

ХГД (n=30)  0* 3,3 (1)* 13,3 (4)* 50,0 (15)* 26,7 (8)* 6,7 (2)* 0 

ВХ (n=18)  11,1 (2) 22,2 (4) 11,1 (2) 38,9 (7) 11,1 (2) 5,6 (1) 0 

ГЕРХ 

(n=30) 

0* 3,3 (1)* 13,3 (4)* 46,7 (14)* 26,7 (8)* 10,0 (3)* 0 

Примітка. * – достовірна різниця порівняно з групою ВХ (p˂0,05).   
 

Оцінка маси тіла з використанням вікових центильних таблиць дає 

орієнтовне уявлення про ступінь вгодованості дитини. Виявлено достовірні 

відмінності в масі між групою здорових хлопців та хворих на ВХ. У групах 

хворих дітей з патологією гастродуоденальної зони значно частіше 

зустрічаються діти з недостатньою масою тіла, ніж у групі здорових (χ2 = 30,36; 

р<0,05). 

Середня маса тіла дівчат з ХГД становила 50,17±2,81 кг (від 46,0 до 55,0 

кг) і була розподілена відповідно до закону нормального розподілу випадкової 

змінної. Маса тіла дівчат з ВХ склала в середньому 52,64±6,45 (від 48,0 до 70,0 

кг). Переважали дівчата з нормальною масою і нижче середнього, одна 

дівчинка мала ожиріння (маса тіла знаходилась вище 90-го центиля). Середня 

маса тіла дівчат з ГЕРХ становила 51,43±2,31 і не відрізнялась достовірно від 

середньої маси здорових школярок (табл.4.4). Виявлено достовірні відмінності 
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в масі тіла у всіх групах дівчат порівняно з групою з ВХ, що може бути 

пов'язано з основним захворюванням (χ2=18,73; р<0,05). 

 

 Таблиця 4.4 − Центильний розподіл маси тіла дівчат 

Групи 

порівняння 

Центильні коридори, кількість дівчат, % (абс.) 

1 2 3 4 5 6 7 

Здорові 
(n=27) 

0* 7,4 (2) 22,2 (6)* 48,1 (13)* 22,2 (6)* 0 0* 

ХГД (n=38) 0* 7,9 (3) 18,4 (7)* 50,0 (19)* 23,7 (9)* 0 0* 
ВХ (n=12)  8,3 (1) 16,7 (2) 33,3 (4) 33,3 (4) 0 0 8,3 (1) 
ГЕРХ (n=26) 0* 7,7 (2) 19,2 (5)* 50,0 (13)* 23,1 (6)* 0 0* 

Примітка: * – достовірна різниця порівняно з групою ВХ (p˂0,05).   

 

Середній ІМТ тіла хлопців з ХГД склав 19,99±1,75 (від 16,61 до 22,14 

кг/м2) і розподілявся згідно із законом нормального розподілу випадкової 

змінної. ІМТ хлопців з ВХ складав у середньому  19,16±1,22 (від 17,10 до 22,49  

кг/м2), при цьому було виявлено високу частку дітей з дефіцитом маси тіла. У 

хлопців з ГЕРХ середній ІМТ дорівнював 20,05±1,23 (від 17,93 до 22,23 кг/м2 ) і 

знаходився в межах 25-го і 75-го центиля (табл. 4.5). 

 

Таблиця 4.5 − Центильний розподіл індексу маси тіла хлопців 

Групи 
порівняння 

Центильні коридори, кількість хлопців, % (абс.) 
1 2 3 4 5 6 7 

Здорові (n=23) 0* 0*,** 17,4 (4) 34,8 (8) 
*,** 

34,8 (8) 
*,** 

13,0 
(3)* 

0 

ХГД (n=30)  0* 3,3 (1)* 13,3 (4) 50,0 (15)* 26,7 (8)* 5,3 (2)* 0 
ВХ (n=18)  11,1 

(2)** 
16,7 
(3)** 

22,2 (4) 27,8 (5)** 22,2 
(4)** 

0 0 

ГЕРХ (n=30)  0* 0*,** 23,3 
(7)** 

50,0 (15)* 26,7 (8)* 0** 0 

Примітка 1. * – достовірна різниця порівняно з групою ВХ (p˂0,05). 
Примітка 2. ** – достовірна різниця порівняно з групою ХГД (p˂0,05).   
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Достовірно відрізнявся ІМТ між групами ХГД і ВХ, а також ГЕРХ і ВХ 

(р<0,05). Також відрізнялась група здорових дітей і дітей з ХГД; і здорових 

дітей та дітей з ВХ (р<0,05). У групах хворих хлопців переважали діти з 

низькою масою тіла і з дефіцитом маси тіла, в той час як серед групи здорових 

– з надлишком маси тіла та ожирінням (χ2=35,02; р<0,05). 

При обчисленні індексу маси тіла дівчат, стало відомо, що ІМТ у 

школярок із ГЕРХ в середньому становив 19,17±0,99 (від 17,93 до 20,82 кг/м2). 

У дівчат з ХГД середній ІМТ був незначно нижчим (в межах статистичної 

похибки) і становив 19,00±1,00 (від 16,61 до 20,58 кг/ м2). А в групі дівчат за 

ВХ цей показник хоч і був у середньому дещо вищий (19,25±2,47 кг/м2), але 

коливався в межах від 16,11 до 25,71 кг/м2, у цій групі була 1 дівчинка з 

вираженим дефіцитом маси тіла та 1 – з ожирінням (табл. 4.6).  

 

Таблиця 4.6 − Центильний розподіл індексу маси тіла дівчат 

Групи 

порівняння 

Центильні коридори, кількість дівчат, % (абс.) 

1 2 3 4 5 6 7 

Здорові (n=27)* 0* 3,7 (1)* 22,2 (6) 51,9 (14)* 22,2 (6)* 0 0* 
ХГД (n=38)  0* 7,9 (3)* 23,7 (9) 52,6 (20)* 15,8 (6)* 0 0* 
ВХ (n=12) * 8,3 (1) 25,0 (3) 25,0 (3) 33,3 (4) 0 0 8,3 

(1) 
ГЕРХ (n=26) 0* 0* 15,4 (4)* 46,2 (12)* 30,8 (8)* 7,7 

(2)* 
0* 

Примітка. * – достовірна різниця порівняно з групою ВХ (p˂0,05).   

Отже, група здорових дівчат має достовірні відмінності від групи ВХ за 

ІМТ (χ2 = 26,91; р<0,05).  

Таким чином, і серед хлопців, і серед дівчат з діагнозом ВХ, виділяється 

група дітей з низькими показниками ІМТ, що не зафіксовано серед групи 

здорових школярів. Отже, нутритивний статус здорових дітей і дітей із 

захворюваннями гастродуоденальної зони суттєво відрізняється. Виявлено ряд 

закономірностей: серед дітей із захворюваннями шлунково-кишкового тракту 

частіше зустрічаються діти з низькою масою тіла і дефіцитом її за параметрами 
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маси тіла та ІМТ, тобто менш вгодовані, ніж в групі здорових дітей. Ці 

параметри можуть вказувати на недостатнє засвоєння нутрієнтів при 

захворюваннях шлунково-кишкового тракту, і відповідно, низькі енергетичні та 

пластичні запаси організму у цих пацієнтів. 

 

4.2  Клінічні особливості перебігу хронічної гастродуоденальної патології 

у школярів 

 

Всі обстежені діти з хронічною гастродуоденальною патологією 

поступали в стаціонар з ознаками загострення хвороби, у всіх пацієнтів було 

підтверджено діагноз ендоскопічно. У дітей проаналізовані дані анамнезу, 

скарг, клінічних симптомів і результатів обстеження. Спадкова обтяженість 

виявлена у 26,8% пацієнтів з ГЕРХ, 27,9% дітей з ХГД і 33,3% дітей з ВХ. 

Скарги гастроентерологічного профілю турбують протягом останнього року 

25,0% пацієнтів з ГЕРХ,  27,9% в групі ХГД і 36,7% пацієнтів у групі ВХ, понад 

рік – у 16,1% дітей з ГЕРХ, 26,5% – з ХГД і 26,7% з ВХ. В процесі вивчення 

анамнестичних даних, виявлено групу з 9 дітей (7 – з ГЕРХ і 2 – з ВХ, що разом 

становили 5,8% від загальної кількості обстежених), які поступили в стаціонар з 

іншого приводу, без скарг гастроентерологічного профілю в анамнезі, а при 

поглибленому обстеженні, після проведення ЕФГДС – у них виявлено 

запальний або ерозивно-виразковий процес, асоційований з Нр-інфекцією. 

Провокуючими факторами виникнення больового синдрому діти 

найчастіше називали порушення дієти. Зокрема 46,7% дітей в групі з ВХ і 

50,0% – з ХГД. Психологічне навантаження ініціатором болю називали частіше 

в групі з ВХ – 13,3%, в групі з ГЕРХ і ХГД – тільки 7,1% та 8,8% пацієнтів 

відповідно. Фізичні навантаження провокують неприємні відчуття та біль 

найчастіше у дітей з ГЕРХ – у 26,8% випадків. 

Більше половини обстежених дітей вже отримували лікування у 

гастроентеролога, причому 20,6% з ХГД і 26,6% дітей з ВХ були 
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госпіталізовані повторно. Всього лише 5,9%  з 26,5% дітей, які хворіють на 

ХГД 1-2 роки і більше, отримували санаторне лікування по даній патології.  

 

Таблиця 4.7 − Анамнестичні дані обстежених пацієнтів 

Ознаки ГЕРХ 

(n=56) 

ХГД 

(n=68) 

ВХ 

(n=30) 

Обтяжена спадковість, % 26,8 27,9 33,3 

Тривалість 

хвороби 

До 1 року, % 25,0 27,9 36,7 

1-2 роки і більше, % 16,1 26,5 26,7 

Причина 

загострення 

Порушення дієти, % 35,7 50,0 46,7 

 Психологічне навантаження, % 7,1 8,8 13,3 

 Фізичне навантаження, % 26,8 13,2 16,7 

Отримували 

лікування раніше 

Амбулаторне, % 46,4 27,9 33,3 

 Стаціонарне, % 7,1 20,6 26,7 

 Санаторно-курортне, % 0 5,9 10,0 

Причина госпіталізації–інша (відсутні скарги на 

ШКТ), % 

12,5 0 6,7 

 

Таким чином, виявлені схожості в даних анамнезу в групах дітей з ГЕРХ, 

ВХ і ХГД, дозволяють зробити висновок, що основним провокуючим фактором 

розвитку цих захворювань, є порушення дієти у пацієнтів усіх трьох груп.  

При вивченні клінічної картини захворювань було відзначено, що 

провідним синдромом був больовий [86], 89,6% пацієнтів висловлювали скарги 

на абдомінальний біль різної частоти та інтенсивності. Часті болі реєструвалися 

в більшій кількості випадків при ВХ, ніж при ХГД (56,7% і 29,4% відповідно), а 

при ГЕРХ були суттєво рідшим (p˂0,05) симптомом (12,5%) (таб.4.8). Тому 

оцінку больового синдрому було проведено у двох групах –  ВХ і ХГД.  
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Таблиця 4.8 − Частота больового синдрому при ХГД та ВХ у обстежених 

дітей 

Частота виникнення болю   ХГД (n=68) ВХ (n=30) 

абс. % абс. % 

Часто (1 р./д,) 20 29,4 17 56,7 

Рідко (1-2 р./тиж.) 26 38,2 10 33,3 

Постійно (щоденно і тривало) 22 32,4 3 10 

 

Таблиця 4.9 − Локалізація абдомінального болю при ХГД та ВХ у 

обстежених дітей 

Локалізація болю 
ХГД (n=68) ВХ (n=30) 

абс. % абс. % 

Епігастральна ділянка 25 36,8 11 36,7 

Пілородуоденальна ділянка 30 44,1 16 53,3 

Праве підребер’я 2 2,9 - - 

Ліве підребер’я 2 2,9 1 3,3 

Розлитий  7 10,3 2 6,7 

Мігруючий 2 2,9 - - 

 

Інтенсивність болю коливалась від помірної до сильної, з переважною 

локалізацією в епігастральній і пілородуоденальних ділянці (табл.4.9, 

табл.4.10). У більшості випадків як при ВХ, так і при ХГД біль локалізувався в 

пілородуоденальній зоні (53,3% і 44,1% відповідно), і, за суб’єктивними 

відчуттями, мав середню інтенсивність (53,3% і 42,6% відповідно).  

За своїм характером найчастіше в обох групах абдомінальний біль був 

колючим та ріжучим, при цьому, у пацієнтів з ВХ достовірно частіше  виникали 

скарги на біль ріжучого характеру (46,7%), порівняно з групою дітей з ХГД 

(26,5%) (χ2 =4,31; p˂0,05). 
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Таблиця 4.10 − Інтенсивність абдомінального болю при ХГД та ВХ у 

обстежених дітей (за суб’єктивними відчуттями пацієнта) 

Інтенсивність болю 
ХГД (n=68) ВХ (n=30) 

абс. % абс. % 

Сильний 26 38,2 10 33,3 

Середній 29 42,6 16 53,3 

Слабкий 13 19,1 4 13,3 

 

Таблиця 4.11 − Характер абдомінального болю при ХГД та ВХ у 

обстежених дітей 

Характер болю 
ХГД (n=68) ВХ (n=30) 

абс. % абс. % 

Ниючий 13 19,1 2 6,7 

Колючий 25 36,8 10 33,3 

Ріжучий 18 26,5 14 46,7 

Тиснучий 12 17,6 4 13,3 
 

Час появи болю не мав чіткого «мойніганівского» ритму, однак при ВХ 

частіше, ніж при ХГД зустрічалися нічні болі (46,7% і 13,2%), «голодні» болі 

(46,7% і 20,6%), болі перед їдою (33,3% і 29,4%) (табл.4.12).  

 

Таблиця 4.12 − Час появи болю при ХГД та ВХ у обстежених дітей 

Час появи болю 
ХГД (n=68) ВХ (n=30) 

абс. % абс. % 

Перед прийомом їжі 18 26,5 8 33,3 

Після прийому їжі 26 38,2 6 20,0 

Нічний 10 14,7 16 53,3 

Голодний 14 20,6 14 46,7 
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При ВХ частіше, ніж при ХГД біль усувався прийомом антацидів (53,3% і 

33,7%) і їжі (36,7% і 26,5%). У той же час достовірних відмінностей про ефект 

від спазмолітиків і теплових процедур не відзначено (p˃0,05). 

Майже завжди поява абдомінального больового синдрому збігалася в часі 

з різними проявами другого за частотою синдрому – диспепсичного. Найбільш 

частим проявом цього синдрому у пацієнтів усіх груп була нудота. При цьому 

досить часто, особливо у хворих ХГД, поява нудоти збігалася з виникненням 

больового синдрому (66,2%). Часта відрижка повітрям, з'їденою їжею або 

кислим відзначалася частіше у хворих ХГД, ніж ВХ (44,1% і 20,0% відповідно). 

Печія достовірно частіше (p˂0,05)  турбувала пацієнтів з ГЕРХ (69,6%), тоді як 

при ХГД частим симптомом вона була лише у 20,6% пацієнтів. Блювання не 

було частим проявом диспепсичного синдрому, поодинокі випадки 

зустрічалися частіше у хворих на ВХ, ніж ХГД чи ГЕРХ, але достовірної 

різниці не виявлено (p˃0,05). Знижений апетит виявлявся як при ГЕРХ, так і 

при ХГД та ВХ (42,9%, 47,1% і 60,0% відповідно). Характеристика 

диспепсичного синдрому наведена в таблиці 4.13. 

 

Таблиця 4.13 − Клінічна характеристика диспепсичного синдрому у 

обстежених дітей 

Скарги 
ГЕРХ (n=56) ХГД (n=68) ВХ (n=30) 

абс. % абс. % абс. % 

Нудота 30 53,6 45 66,2 15 50,0 

Відрижка 32 57,1 30 44,1 6 20,0 

Печія  40 71,4 14 20,6 4 13,3 

Блювання 2 3,6 2 2,9 3 10,0 

Зниження апетиту 24 42,9 32 47,1 18 60,0 

Закрепи 14 25,0 21 30,9 19 63,3 

 

При проведенні клінічного обстеження було відзначено, що переважна 

більшість пацієнтів під час госпіталізації перебували в стані середньої тяжкості, 
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скаржилися на зниження настрою, млявість, слабкість, стомлюваність, 

зниження працездатності, порушення сну, болі голови. Тяжкість стану 

визначалась в основному за рахунок вираженого больового синдрому. У 

багатьох випадках – 29,9% (46 дітей, з яких 24 дівчат і 22 хлопців) було 

виявлено виражені прояви вегетативної дисфункції (емоційна лабільність, 

слабкість, зниження працездатності, порушення сну, аритмії, відчуття нестачі 

повітря, погана переносимість задушливих приміщень, пітливість, дистальний 

акроціаноз), в 61 випадку (39,6%) ці прояви були помірними. 

При огляді у 47,4% пацієнтів (73 дітей − 45 дівчат, 38 хлопців) 

відзначалася блідість шкірних покривів, помірно або слабо виражений 

суборбітальний ціаноз. Видимі слизові у всіх пацієнтів основної групи були 

чистими, фізіологічного забарвлення. Збільшення периферичних лімфатичних 

вузлів виявлено лише в 3,2% випадків. Язик у 78 пацієнтів (50,6%) був 

обкладений білим нальотом, у 22 (14,3%) − був "географічним". 

У частини хворих (18,2%), переважно у дівчат (12,3%), відзначалися різні 

порушення серцевого ритму (частіше тахікардія, іноді − брадикардія, 

непостійні екстрасистоли), розщеплення і роздвоєння тонів, наявність 

функціональних серцевих шумів.  

При пальпації живота у 70 (45,5%) дітей відзначена болючість в 

епігастрії, у 77 (50,0%) − в пілородуоденальной зоні, у 21 (13,6%) − в правому 

підребер'ї, у 22 (14,3% ) − в лівому підребер'ї.  У 14 (9,1%) пацієнтів виявлено 

помірну болючість при пальпації по ходу товстого кишківника, у 8 (5,2%) – 

сигмовидна кишка була спазмована.  

Таким чином, можна відзначити, що у  клінічній картині провідним 

синдромом був абдомінальний біль в групах пацієнтів з ХГД та ВХ шлунка та 

ДПК. При ВХ відносно частіше, ніж при ХГД відзначалися «голодні», нічні 

болі, які зменшувались прийомом антацидів та їжі. У той же час, чіткого 

«мойніганівського» ритму болів не відзначено ні у хворих на ВХ, ні у хворих з 

ХГД. Диспепсичний синдром у більшості пацієнтів проявлявся нудотою. Печія 

була провідним симптомом лише у пацієнтів з ГЕРХ. Закрепи значно частіше 
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реєструвалися у хворих на ВХ, ніж при ГЕРХ та ХГД. При фізикальному 

обстеженні відмінностей в клінічній картині виявлено не було, однак, прояви 

ВХ були відносно яскравішими. 

 

4.3  Результати інструментального обстеження школярів з хронічною 

гастродуоденальною патологією 

 

При проведенні ФЕГДС у всіх пацієнтів були виявлені запальні зміни 

слизової оболонки стравоходу, шлунка і ДПК різного ступеня. Переважно 

поверхнева форма ураження у обстежених нами дітей пояснює латентний 

перебіг ГЕРХ та гастродуоденіту і, як наслідок, пізнє звернення за медичною 

допомогою. Ендоскопічна картина слизової оболонки стравоходу у пацієнтів з 

ГЕРХ мала характерні риси: вогнищеві або дифузні ділянки еритеми з набряком 

слизової (виявлено у всіх обстежених цієї підгрупи),  множинними білуватими 

нальотами у 26 пацієнтів (46,4%) та лінійними ерозіями у 24 дітей (42,9%). 

Крім цього, у всіх дітей з цієї підгрупи було виявлено функціональну 

недостатність кардіального сфінктера (у 69,6% − часткове незмикання, у 30,4% 

− повне зяяння). Ендоскопічні зміни слизової оболонки шлунка пацієнтів з ХГД 

та ВХ виглядали наступним чином: строката слизова оболонка антрального 

відділу шлунка, потовщення і набряклість складок у вигляді валиків з 

борозенками, наявність мутного слизу в шлунку, часто зустрічалася гіперплазія 

слизової, переважно антрального відділу у вигляді множинних різнокаліберних 

невисоких вибухань. Окрім цього, у великого відсотка дітей з цих підгруп теж 

виявлено недостатність кардії в тій чи іншій мірі, з відповідним розвитком 

рефлюкс-езофагіту. Разом з тим, у всіх випадках ВХ у хворих виявлені супутні 

ознаки гастродуоденіту − від еритематозно-ексудативного до ерозивного (табл. 

4.14). У всіх пацієнтів при ВХ ДПК була виявлена деформація цибулини ДПК. 
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Таблиця 4.14 − Результати ФЕГДС школярів з хронічною 

гастродуоденальною патологією (n=154) 

Ендоскопічна картина % (абс.) 

Катаральний вогнищевий рефлюкс-езофагіт 11,7 (18) 

Катаральний дифузний рефлюкс-езофагіт 29,9 (46) 

Ерозивний езофагіт 15,6 (24) 

Еритематозний вогнищевий гастродуоденіт 18,8 (29) 

Еритематозний дифузний гастродуоденіт 26,0 (40) 

Ерозивний гастрит на фоні дифузного дуоденіту 9,1 (14) 

Ерозивний дуоденіт на фоні дифузного гастриту 9,7 (15) 

Виразка шлунку 3,2 (5) 

Виразка цибулини ДПК 15,6 (24) 

Виразка шлунку + виразка цибулини ДПК 0,6 (1) 

 

Вивчення характеру кислотної продукції було проведено у 74 (48,1%) 

пацієнтів. Результати обстеження зображені на рис. 4.1. Слід додати, що за 

результатами інтрагастральної рН-метрії гіпоацидність було виявлено лише у 3 

(4,1%) обстежених пацієнтів. 

При проведенні ультразвукового обстеження органів черевної порожнини 

в 81 випадку (52,6%) були виявлені зміни структури підшлункової залози, 

дисфункція біліарного тракту діагностована у 72 (46,8%) пацієнтів, зміни стінок 

жовчного міхура (потовщення більше 2,5 мм, ущільнення) та його вмісту 

(наявність пластівцевого осаду і конкрементів) виявлені у 37 (24,0%) хворих. 
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Рисунок 4.1 − Структура результатів інтрагастральної рН-метрії у школярів з 

хронічною гастродуоденальною патологією (n=74) 

Наводимо типові клінічні випадки пацієнтів Міського 

гастроентерологічного центру МДКЛ м. Львова, які були включені в 

дослідження. 

Пацієнт Мар’ян К., 15 років (історія хвороби №14120). Дата госпіталізації 

06.11.2013 року.  

Поступив зі скаргами на ниючий біль в животі, середньої інтенсивності, 

локалізований в епігастральній та пілородуоденальній ділянці, який виникав 

після прийому їжі та при емоційному хвилюванні. Крім того турбувало відчуття 

важкості в епігастрії, періодична нудота, відрижка кислим, загальна слабкість, 

дратівливість, пітливість. Вказані скарги турбували хворого впродовж останніх 

2-х тижнів, лікувався самостійно (антациди, спазмолітики) з тимчасовим 

короткочасним ефектом, однак суттєвого покращення не було. Тому пацієнт з 

батьками звернувся на консультацію до гастроентеролога Міського 

гастроентерологічного центру МДКЛ м. Львова та був госпіталізований для 

обстеження та лікування. 

Об’єктивне обстеження. Загальний стан середньої тяжкості. Температура 

тіла 36,7 °С. Апетит знижений. Сон не порушений. Шкіра блідо-рожева, чиста. 

Видимі слизові оболонки рожеві, чисті, помірно вологі. Язик рожевий, вологий, 
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корінь обкладений білим налетом. Дихання через ніс вільне. Частота дихання – 

16/хв. В легенях – везикулярне дихання, хрипів не вислуховується. Частота 

пульсу – 72/хв. Тони серця ритмічні, звучні, чисті. Живіт м’який, болючий при 

пальпації в епігастрії. Симптом Менделя позитивний. Печінка не виступає з-під 

реберної дуги. Діурез достатній. Випорожнення 1 раз на добу, оформлені.  

Результати лабораторних та інструментальних обстежень при 

поступленні: 

− Загальний аналіз крові: без відхилень від норми. 

− Загальний аналіз сечі: без відхилень від норми. 

− Кал на яйця гельмінтів: яйця гельмінтів не виявлено. 

− Біохімічний аналіз крові: без патологічних змін. 

− ФЕГДС: Стравохід – слизова оболонка блідо-рожева, блискуча, 

еластична. Кардія зімкнута частково. Хіатус ≈ 39-40 см, в інверсії 

змикається нещільно. Шлунок каскадний, містить велику кількість 

в’язкого секрету з домішками жовчі у невеликій кількості. Різка дифузна 

гіперемія та набряк слизової оболонки тіла та антрума, складки високі, 

звивисті, з множинними плямисто-запальними ерозіями в нижній третині 

тіла та антро-пілоричних відділах діаметром 0,1-0,3 см з чистим дном. 

Воротар зяє, дещо паретичний, вільно прохідний. Цибулина 12-палої 

кишки з домішками слизу та жовчі, слизова оболонка різко гіперемована, 

набрякла, множинні плиткі випинання, по задній стінці 3 ерозії діаметром 

0,2-0,3 см без фібринозних налетів. В мазку-відбитку H.pylori не 

виявлено.  Заключення: Функціональна недостатність кардії. Дифузний 

гастродуоденіт, асоційований з дуодено-гастральним рефлюксом І-ІІ 

ступеня з множинними ерозіями тіла та цибулини 12-палої кишки. 

− Інтрагастральна pH-метрія: базальна абсолютна помірна гіперацидність. 

− УЗД внутрішніх органів: печінка, жовчний міхур, підшлункова залоза – 

ехогенність, структура та розміри без відхилень від норми. 
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− Оцінка якості життя за допомогою опитувальника MOS SF-36: GH –  77 

балів, PF – 100  балів, RP –  75 балів, RE –67 балів, SF –  50 балів, BP –

64 бали, VT – 75 балів,  MH – 80 балів. 

− Оцінка якості життя за допомогою опитувальника PedsQL™: ФФ – 63 

бали, ЕФ – 55 балів, СФ – 74 бали, ШФ – 55 балів, ПСФ –  61 бал, СШ – 

62 бали. 

− Тест диференційної самооцінки функціонального стану (САН): 

самопочуття – 28 балів (низька оцінка), активність – 25 балів (низька 

оцінка), настрій – 33 бали (середня оцінка). 

− Шкала тривоги Бека: 25 балів (середній рівень тривоги). 

− Тест Люшера: перший вибір (бажаний стан) - жовтий - зелений - 

фіолетовий - синій - червоний - сірий - коричневий - чорний, другий вибір 

(дійсний стан) - фіолетовий - зелений - синій - сірий - коричневий - 

червоний - жовтий - чорний. Коефіцієнти: стресовий стан – 53,4, баланс 

вегетативної нервової системи – -1,1, працездатність – 12, баланс 

концентричності – 3,7, баланс гетерономності – 5,7. Висновок: Ознаки 

стресу, дисбалансу вегетативної нервової системи з переважанням 

ваготонії, знижена працездатність, схильність до інтроверсії та 

невротизації.  

Після проведених обстежень пацієнту було встановлено клінічний 

діагноз: Хронічний гастродуоденіт з множинними ерозіями шлунка і 

дванадцятипалої кишки, гіперацидний, дифузний, стадія загострення, НР (-). 

Наводимо ще один типовий клінічний випадок пацієнта Міського 

гастроентерологічного центру МДКЛ, який був включений у дослідження. 

Пацієнтка Ірина Т., 14 років, (історія хвороби №5044). Дата госпіталізації 

24.04.2014 року. 

Поступила зі скаргами на печію, відрижку кислим, біль за грудиною та в 

епігастрії, знижений апетит, загальну слабкість, швидку втомлюваність, 

емоційну лабільність. Вважає себе хворою впродовж 1 місяця, відколи 

з’явились вищевказані скарги. Початок захворювання пов’язує з порушенням 
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дієти та емоційним стресом у школі. Звернулася на консультацію до дитячого 

гастроентеролога і була скерована для подальшого обстеження та лікування в 

Міський гастроентерологічний центр м. Львова. 

Об’єктивне обстеження. Загальний стан середньої тяжкості. Температура 

тіла 36,6 °С. Апетит знижений. Сон не порушений. Емоційно лабільна. Шкіра 

бліда, чиста. Видимі слизові оболонки блідо-рожеві, чисті, помірно вологі. Язик 

рожевий, обкладений білим налетом. Дихання через ніс вільне. Частота дихання 

– 18/хв. В легенях – везикулярне дихання, хрипів не вислуховується. Частота 

пульсу – 80/хв. Тони серця ритмічні, звучні, чисті. Живіт м’який, чутливий при 

пальпації в епігастрії. Печінка не виступає з-під реберної дуги. Діурез 

достатній. Випорожнення 1 раз на добу, оформлені.  

Результати лабораторних та інструментальних обстежень при 

поступленні: 

− Загальний аналіз крові: гемоглобін - 108 г/л, еритроцити - 3,5х1012/л, 

лейкоцити - 6,5х109/л, тромбоцити – 200х109/л, ШОЕ - 6 мм/год. 

− Загальний аналіз сечі: без відхилень від норми. 

− Кал на яйця гельмінтів: яйця гельмінтів не виявлено. 

− Біохімічний аналіз крові: без патологічних змін. 

− ФЕГДС: Слизова оболонка стравоходу з пептичним запаленням в 

дистальному відділі, опосередкована гіперемія, запальний набряк без 

ерозивного і виразкового уражень. Проксимальніше – множинні (>10) 

дрібні, діаметром 0,1-0,2 см білуваті нашарування (по типу крипт-

абсцесів). Палісадні судини шлунково-стравохідного з’єднання 

візуалізуються частково. Хіатус приблизно на 40 см, зімкнутий в інверсії 

нещільно. Шлунок видовжений, з вертикальною ротацією, містить натще 

надмірну кількість в’язкого секрету з домішками жовчі. Слизова 

оболонка тіла та антрума плямиста, помірно вогнищево гіперемована, 

візуалізується частково при інсуфляції підслизовий судинний малюнок. 

Вротар зяє, дещо паретичний, вільно прохідний. Цибулина 12-палої 

кишки містить домішки концентрованої жовчі, слизова оболонка 
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гіперемована дифузно, без ерозивних змін. Нисхідні відділи з великою 

кількістю домішок жовчі, висока антиперистальтика. Гаустри збережені, 

застійні, під час інсуфляції зберігають часткову еластичність. 

Заключення: ГЕРХ, пептичний (змішаний) рефлюкс-езофагіт (ІА ст.), 

неерозивна форма. Вогнищевий гастродуоденіт, асоційований з дуодено-

гастральним рефлюксом ІІ ступеня. 

− Інтрагастральна pH-метрія: базальна абсолютна гіперацидність. 

− УЗД внутрішніх органів: печінка, жовчний міхур, підшлункова залоза – 

ехогенність, структура та розміри без відхилень від норми. 

− Оцінка якості життя за допомогою опитувальника MOS SF-36: GH –  67 

балів, PF – 100  балів, RP –  100 балів, RE –67 балів, SF –  50 балів, BP –

62 бали, VT – 55 балів,  MH – 68 балів.  

− Оцінка якості життя за допомогою опитувальника PedsQL™: ФФ – 63 

бали, ЕФ – 65 балів, СФ – 74 бали, ШФ – 75 балів, ПСФ –  71 бал, СШ – 

69 балів.  

− Тест диференційної самооцінки функціонального стану (САН): 

самопочуття – 26 балів (низька оцінка), активність – 24 бали (низька 

оцінка), настрій – 23 бали (низька оцінка). 

− Шкала тривоги Бека: 29 балів (середній рівень тривоги). 

− Тест Люшера: перший вибір (бажаний стан) – зелений - жовтий - 

фіолетовий - сірий - синій - червоний - коричневий - чорний,  другий 

вибір (дійсний стан) – фіолетовий - сірий - жовтий - зелений - синій - 

коричневий - червоний - чорний. Коефіцієнти: стресовий стан – 73,4, 

баланс вегетативної нервової системи – -2,9, працездатність – 11,0, баланс 

концентричності – 3,7, баланс гетерономності – 3,7. Висновок: Ознаки 

стресу, схильність до тривожності, парасимпатикотонія, замкнутість, 

знижена працездатність, сумніви у власних силах.  

Після проведених обстежень пацієнтці було встановлено клінічний 

діагноз: Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба: пептичний рефлюкс-езофагіт 
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(ІА ст.), неерозивна форма. Хронічний гастродуоденіт, еритематозний, 

вогнищевий, стадія загострення. ДГР ІІ ст. 

Таким чином, підсумовуючи вищесказане, можна зробити висновок, що 

ГЕРХ, ХГД та ВХ мають досить яскраву клінічну симптоматику з 

переважанням больового синдрому. Загострення зазвичай провокуються 

порушенням дієти. Абдомінальний біль, у переважній більшості – середньої 

інтенсивності, в періоді загострення турбує дітей постійно.  Кислотоутворююча 

функція шлунка в більшості випадків нормальна або підвищена, її зниження 

відзначено в поодиноких випадках у хворих на ХГД.  

Результати ФЕГДС демонструють переважання еритематозно-

ексудативних форм гастродуоденітів, однак простежується тенденція до 

збільшення кількості ерозійних і виразкових уражень у старших школярів. При 

цьому, зазвичай,  характерне поєднане ураження слизової оболонки стравоходу 

та шлунка, зокрема, при різних формах ХГД та ВХ.  Ураження при проведенні 

ультразвукового обстеження, в тому числі поєднані, часто виявляються у дітей 

старшого шкільного віку з хронічною патологією стравоходу та шлунка. 

Найбільшу питому вагу серед поєднаної патології мають деформації жовчного 

міхура і дисфункція біліарного тракту, дещо рідше зустрічаються реактивні 

зміни підшлункової залози. 

 

Результати власних досліджень розділу 4 апробовано на наукових 

форумах [81, 84]. 
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РОЗДІЛ 5 

АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ ЖИТТЯ ШКОЛЯРІВ СТАРШИХ 

КЛАСІВ ЗАЛЕЖНО ВІД ХАРАКТЕРУ ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНОЇ 

ПАТОЛОГІЇ 

 

5.1. Оцінка якості життя у дітей з хронічною гастродуоденальною 

патологією за результатами міжнародного опитувальника МОS SF-36 

 

Аналіз показників якості життя пацієнтів з хронічною 

гастродуоденальною патологією, які перебували на стаціонарному лікуванні 

(n=154), у порівнянні з показниками якості життя практично здорових школярів 

(n=90), за допомогою загального опитувальника МОS SF-36 показав, що якість 

життя хворих дітей мала достовірно нижчі параметри за всіма шкалами (табл. 

5.1). 

При цьому, у хворих дітей деякі параметри були майже вдвічі нижчими. 

Зокрема, показник загального здоров’я (GH) був у 1,3 рази нижчий (р˂0,05) за 

показник групи порівняння (55,69±10,12 і 72,52±12,91 балів відповідно). Це 

пояснюється загальним погіршенням самопочуття дітей, які мають будь-яке 

відхилення в стані здоров’я. Параметр рольового фізичного функціонування 

(RP) дітей основної групи був нижчим в 1,6 разів за відповідний показник 

здорових дітей (53,61±9,16 проти 85,00±16,61 балів) (р˂0,05), тобто хворі діти 

під впливом свого захворювання були суттєво обмежені у своїй повсякденній 

фізичній активності. 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). Це означає, що фізичні страждання, викликані 

основним захворюванням, а також психологічні проблеми, які виникають на 

цьому фоні, мають вагомий вплив на перебування дитини в суспільстві, 

стосунки з однолітками та власний соціальний статус. Очевидно, що  

провідним чинником обмеження можливостей та погіршення якості життя у 

хворих дітей є больовий синдром. У підтвердження цього отримано дані, що 
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показник інтенсивності болю (BP) у пацієнтів з хронічною гастродуоденальною 

патологією був у 1,6 разів нижчим (р˂0,05) за показник здорових школярів 

(52,06±11,41 і 82,34±18,03 балів відповідно). Слід нагадати, що зниження цього 

показника свідчить про негативний вплив больового синдрому на ЯЖ, а 

показники в межах 80-100 балів є варіантом норми [80]. 

 

Таблиця 5.1 − Оцінка якості життя дітей 14-17 років за результатами 

опитувальника МОS SF-36 

Параметри якості життя 

Основна група 

(n=154) 

Контрольна група 

(n=90) 

(M±SD), балів 

Загальне здоров’я (GH) 55,69±10,12 * 72,52±12,91 

Фізичне функціонування (PF) 79,00±11,14 * 88,90±22,58 

Рольове фізичне функціонування (RP) 53,61 ±9,16 * 85,00±16,61 

Емоційне функціонування (RE) 64,69±12,26 * 87,91±17,25 

Соціальне функціонування (SF) 49,72±9,57 * 77,53±14,24 

Інтенсивність болю (BP) 52,06±11,41 * 82,34±18,03 

Життєздатність (VT) 53,94 ±10,32 * 84,71±18,58 

Психічне здоров’я (MH) 65,18±11,62 * 80,02±19,85 
Примітка. * − достовірна різниця порівняно з контрольною групою (р˂0,05) 

 

При порівнянні показників якості життя дітей з хронічною патологією 

гастродуоденальної зони, залежно від нозологічних форм (ГЕРХ, ХГД і ВХ) за 

результатами опитування SF-36, методом дисперсійного аналізу (ANOVA) 

встановлено, що відмінності між усіма трьома групами є високодостовірні 

(p˂0,01), однак, при детальнішому аналізі у парних групах за допомогою 

критерію Стьюдента, виявлено що середній показник загального стану здоров'я 

(GH) у дітей, які страждають на ГЕРХ (І підгрупа) достовірно не відрізняється  

від показників за цією шкалою у підгрупах дітей з ХГД (ІІ підгрупа) та ВХ (ІІІ 

підгрупа). Тобто загальне самопочуття та вплив хвороби на якість життя дітей 
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були однаковими у всіх підгрупах. При детальнішому дослідженні різних 

аспектів ЯЖ, було з’ясовано, що за шкалою фізичного функціонування (PF) не 

виявлено достовірної різниці (p˃0,05) між підгрупами І і ІІ (середнє значення 

88,33±13,35 і 88,17±11,10 балів відповідно), а в підгрупі ІІІ цей показник є 

достовірно нижчим (p˂0,05) і становить 60,50±12,09 балів. Це свідчить про те, 

що клінічна симптоматика ВХ суттєво впливає на фізичне функціонування 

хворих дітей. Показник, що відображає вплив фізичного стану на рольове 

функціонування (RP) достовірно відрізняється у всіх трьох підгрупах і 

становить 80,00±16,61 балів у підгрупі І, 45,83±9,33 балів у підгрупі ІІ і 

30,83±7,46 балів у підгрупі ІІІ (p˂0,05). Тобто стосунки з однолітками, участь у 

виконанні домашніх обов’язків суттєво страждає у всіх дітей з хронічною 

гастродуоденальною патологією, при цьому, найгірші показники виявлено у 

дітей з ВХ. 

Таблиця 5.2 − Показники якості життя у дітей з хронічною 

гастродуоденальною патологією, за результатами опитувальника МОS SF-36 

(M±SD), бали 

Параметри якості життя 
І підгрупа 

ГЕРХ (n=56) 

ІІ підгрупа 

ХГД (n=68) 

ІІІ підгрупа 

ВХ (n=30) 

 Загальне здоров’я (GH) 69,93 ±10,69 60,23±15,32 36,90 ±9,24 

Фізичне функціонування (PF) 88,33 ±13,35 88,17±11,10 60,50±12,09 

Рольове фізичне функціонування (RP) 80,00±16,61 45,83±9,33 30,83±7,46  

Емоційне функціонування (RE) 86,87 ±11,77 66,80±13,68  40,40 ±8,24 

Соціальне функціонування (SF) 57,07±9,91 48,10±7,31  44,00±6,10  

Інтенсивність болю (BP) 68,13±12,13 52,60±8,53 35,43 ±8,60 

Життєздатність (VT) 70,33±11,59 49,50±10,37 42,00±7,25  

Психічне здоров’я (MH) 78,80±10,49  67,07±10,94 49,67±7,45 

 

Середній показник шкали впливу емоційного стану на рольове 

функціонування (RE) теж достовірно вищий у підгрупі дітей, які страждають на 
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ГЕРХ (86,87±11,77 балів) порівняно з підгрупою хворих на ХГД (66,80±13,68 

балів), а в підгрупі дітей, хворих на ВХ цей показник виявився значно нижчим 

у порівнянні з двома іншими групами (40,40±8,24 бали) (p˂0,001). Це свідчить 

про те, що клінічна симптоматика ГЕРХ не є суттєвим чинником впливу на 

емоційний стан дітей, тоді як при ХГД, а в найбільшій мірі – при ВХ цей вплив 

є досить суттєвим і значно знижує показники ЯЖ хворих дітей. При оцінці 

середнього показника соціального функціонування (SF), різниця між усіма 

трьома підгрупами достовірно висока: у підгрупі І показник становить 

57,07±9,91 балів, тоді як у ІІ і ІІІ підгрупах —  48,10±7,31 і 44,00±6,10 балів 

відповідно. Тобто стосунки в соціумі, з однолітками та шкільним оточенням 

найбільше страждають під впливом саме виразкової хвороби.  

Обчислення середнього показника болю (BP) при дисперсійному аналізі 

достовірної різниці між підгрупами дослідження не виявило (p˃0,05), тобто 

можна зробити висновок, що вплив болю на здатність займатися повсякденною 

діяльністю є значний при всіх трьох нозологічних формах, але він приблизно 

однаковий у всіх дітей з хронічною патологією верхніх відділів ШКТ.  

Аналіз результатів за шкалою життєздатності (VT) показав, що у групі І 

середній показник становить 70,33±11,59 балів і є достовірно вищим у 

порівнянні з групою ІІ (49,50±10,37 балів) і  групою ІІІ (42,00±7,25 балів), 

p˂0,05. Середній показник самооцінки психічного здоров’я (MH) також 

достовірно відрізняється у всіх трьох групах дослідження і становить 

78,80±10,49 балів у групі І, 67,07±10,94 балів у групі ІІ і  49,67±7,45 балів у 

групі ІІІ (p˂0,05). Ці результати є свідченням того, що тяжкість клінічної 

симптоматики має безпосередній вплив на психоемоційний статус пацієнтів. На 

рисунку 5.1 наведено графічне відображення середніх параметрів за шкалами 

якості життя SF-36 в усіх досліджуваних групах [80]. 
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Рисунок 5.1 − Середні показники якості життя дітей залежно від 

характеру гастродуоденальної патології за даними опитувальника МОS SF-36 

 

Отже, порівнюючи дані оцінки ЯЖ при різних нозологічних формах, 

з’ясовано, що найбільший вплив на показники ЯЖ має виразкова хвороба 

шлунка та дванадцятипалої кишки. Це можна пояснити найбільш вираженою 

клінічною симптоматикою при цій нозології, сильними больовими відчуттями 

та значними обмеженнями у дієті. Ці фактори суттєво впливають як на фізичну, 

так і на психоемоційну складові життя. Діти, що страждають на цю патологію, 

значно обмежені у своїй повсякденній діяльності, часто скаржаться на погані 

стосунки в родині та з однолітками, а також на неможливість виконувати 

повсякденну діяльність, брати участь у рухливих іграх, займатися спортом. Все 

це знаходить чітке відображення у низьких показниках всіх сфер якості життя 

за усіма шкалами опитувальника SF-36. 

При детальнішому аналізі відповідей на питання анкети (додаток Б) в 

основній групі обстежених дітей на початку лікування отримано досить 

неоднорідні та суперечливі результати. Зокрема, свій стан здоров’я оцінили як 

«дуже  добрий» і «добрий» лише по 6,5% опитаних, «посередній» – 59,7% 
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опитаних. «Поганим» своє здоров’я назвали 26,6% пацієнтів (рис. 5.2). При 

порівнянні показників за цим питанням залежно від статі, виявилось, що 

дівчата більш схильні ставити нижчі оцінки, ніж хлопці (p<0,05). Вони 

оцінювали свій стан здоров’я як «посередній» та «добрий», в той час як хлопці 

– «дуже добрий». 

При оцінці динаміки стану власного здоров’я та ставлення до нього 

респондента встановлено, що відповіді дітей із хронічною патологією органів 

травлення значно коливались залежно від побудови питання. Зокрема, лише 

варіант «Я очікую, що моє здоров'я погіршиться» майже не мав невизначених 

відповідей із загальною песимістичною оцінкою свого майбутнього, лише 6,5% 

пацієнтів припустили такий розвиток подій. Результати відповідей на схожі 

питання анкети – «Мені здається, що я більш схильний(а) до хвороб, ніж інші» 

та «Моє здоров'я не гірше, ніж у більшості моїх знайомих» вже не були такими 

однозначними, часто діти обирали в цих питаннях суперечливі варіанти 

відповіді. 

  
Рисунок 5.2 − Оцінка загального стану здоров’я дітей з хронічною 

гастродуоденальною патологією (за розділом 1 опитувальника МОS SF-36) 

 

Неоднозначними є також відповіді респондентів на питання різних 

розділів опитувальника МОS SF-36. Зокрема, при відповіді на 1-ше питання 

жодна дитина не оцінила своє здоров’я як чудове, тоді як при відповіді на 
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питання 11-го розділу («У мене відмінне здоров’я») більше половини (50,6%) 

обстежених відповіли ствердно. Тобто на однотипні питання частиною 

пацієнтів було дано кардинально різні відповіді. 

При обстеженні фізичної працездатності (розділи 3 і 4 опитувальника 

МОS SF-36) виявлено, що переважна більшість дітей вказує на зниження 

фізичної працездатності. Зокрема, 81,8% обстежених вказали на утруднення 

протягом останніх 4 тижнів при виконанні фізичних навантажень, що 

вимагають значних затрат енергії (біг, заняття силовими видами спорту тощо). 

Слід зазначити, що 9,7% дітей відповіли, що через стан свого здоров’я, вони 

іноді не могли самостійно вмитися чи одягнутися, пройти пішки незначну 

відстань (один квартал).  

При оцінці причин зниження фізичної працездатності (розділи 4 і 5 

опитувальника) діти із хронічними захворюваннями органів травлення на усі 

питання щодо впливу фізичного та емоційного стану на звичну діяльність, 

підтверджували наявність перешкод для повсякденної діяльності з боку обох 

факторів. Зокрема, більшість дітей давали ствердну відповідь на перше питання 

(«довелося скоротити кількість часу, який витрачається на роботу або інші 

справи»), у зв’язку із проблемами з фізичним станом – 70,8% пацієнтів та у 

зв’язку з емоційним станом – 68,8% дітей.  

Відповідаючи на питання розділу 6 опитувальника, 67,5% пацієнтів 

зазначили, що їхній фізичний або емоційний стан протягом останніх 4 тижнів 

сильно заважав проводити час з друзями і займатись повсякденною діяльністю. 

 Окрім оцінки фізичного статусу загалом, вкрай важливим є 

виокремлення питання про больовий синдром у дітей із патологією органів 

травлення, а саме: 26,0% опитаних дітей вказали, що вони відчувають помірний 

фізичний біль, 20,1% пацієнтів – сильний, 18,8% – дуже сильний (рис. 5.3). 

Таким чином, виходячи з отриманих результатів, можна зробити 

висновок, що під впливом хронічної гастродуоденальної патології, страждають 

усі сфери якості життя школярів старших класів. Найбільший вплив на складові 
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якості життя має больовий синдром, який обмежує фізичну активність та не дає 

можливості функціонувати у звичному режимі. 

 
Рисунок 5.3 − Інтенсивність болю у дітей з хронічною 

гастродуоденальною патологією (за розділом 7 опитувальника МОS SF-36) 

 

Однак, при загостренні хронічної гастродуоденальної патології, вплив 

хвороби є комплексним і стосується не лише фізичної складової якості життя 

дитини. Суттєво знижуться і показники психічної та емоційної сфери, а також 

рольове функціонування у суспільному житті та навчання в школі. Саме ці 

фактори є одними з визначальних у відповідях дітей з хронічними 

захворюваннями гастродуоденальної зони щодо обмеження їхнього звичного 

функціонування. Тому під час ведення таких пацієнтів, слід звертати увагу не 

лише на фізикальні та інструментальні дані, а й на психоемоційну складову 

здоров’я дитини.  

 

5.2. Оцінка якості життя у дітей з хронічною гастродуоденальною 

патологією за результатами міжнародного опитувальника PedsQL™ 

 

Як відомо, чим вища підсумкова величина за кожною шкалою 

опитувальника (максимальна кількість балів − 100), тим краща якість життя 
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дитини. Отримані дані свідчать про те, що самооцінка дітьми власного здоров'я 

залежно від нозологічної форми може суттєво відрізнятись. При порівнянні 

показників якості життя дітей трьох підгруп з групою практично здорових 

школярів (рис.5.4), звертає на себе увагу значно нижчий параметр фізичного 

функціонування (р˂0,05) в усіх групах хворих дітей. Середній показник за цією 

шкалою в основній групі становив 57,43±4,59 балів, тоді як у контрольній групі 

він перебував на рівні 80,20±5,82 балів. Це свідчить про значний вплив хвороби 

на фізичну складову якості життя дітей з хронічною гастродуоденальною 

патологією. Захворювання органів травлення супроводжуються неприємними 

фізичними відчуттями, викликають обмеження у повсякденній фізичній 

діяльності та знижують працездатність школярів. Разом з тим, опитування 

показало, що внаслідок захворювання страждає також і психоемоційна сфера 

дитини – середній показник за шкалою емоційного функціонування  у групі 

хворих дітей становив лише 53,89±4,78 балів (достовірно нижчий (р˂0,05) за 

результат групи порівняння – 80,2±5,64 балів). Тобто, знову ж таки, можна 

зробити висновок, що прояви хвороби мають вагомий вплив на психоемоційну 

сферу життя дитини. Показник соціального функціонування не був значно 

зниженим і в середньому становив 71,00±6,37 балів (р˃0,05). Цей результат 

відрізняється від отриманого за допомогою опитувальника SF-36, який показав 

достовірну різницю з групою здорових школярів за показником соціального 

функціонування. Разом з тим, при обчисленні показника шкільного 

функціонування результат виявився достовірно нижчим  (р˂0,05) і становив 

63,89±9,59 балів проти 81,30±7,54 балів групи порівняння. Тобто хронічна 

патологія гастродуоденальної зони має значний негативний вплив на навчання 

у школі хворих дітей, а також на стосунки з однолітками. Це підтверджує 

знижений показник психосоціального функціонування який є середнім 

арифметичним суми показників емоційного, соціального та шкільного 

функціонування. Оцінка за психосоціальною шкалою в основній групі склала 

62,93±7,64 балів проти 80,03±6,76 балів групи здорових школярів. Відповідно, 

після проведених обчислень встановлено, що сумарний показник за всіма 
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шкалами опитувальника був на рівні 65,55±5,57 балів, це нижчий результат, ніж 

в групі порівняння, але достовірної різниці виявлено не було (р˃0,05).  

При аналізі параметрів якості життя школярів з хронічною патологією 

органів травлення залежно від нозологічних форм, з’ясовано, що найгірші 

показники отримано в підгрупі дітей, що страждають на виразкову хворобу 

шлунка та дванадцятипалої кишки. Зокрема, в результаті обчислень, було 

виявлено, що у дітей з ВХ суттєво знижений (р˂0,05) середній показник 

фізичного функціонування (54,8±4,8 балів зі 100 максимально можливих). 

Причиною цього, імовірно, є труднощі при фізичних навантаженнях, іграх, 

постійний біль у животі), діти не можуть повноцінно брати участь у рухливих 

іграх з однолітками, в деяких випадках відчувають слабкість при виконанні 

домашніх обов'язків, що, в підсумку, спричиняє зниження якості їхнього життя.  

 
Рисунок 5.4 − Показники якості життя у дітей 14-17 років залежно від 

характеру гастродуоденальної патології (за даними опитувальника PedsQL™) 

 

Зниження показників психосоціального стану (за шкалою емоційного та 

соціального функціонування – 49,9±5,7 та 70,4±3,2 балів відповідно) і, як 

наслідок, низький показник за шкалою «життя у школі» (55,7±13,9 свідчать про 

те, що страхи за своє життя, порушення сну, проблеми в спілкуванні з 
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однолітками, погана успішність і пропуски занять в школі, які часто бувають у 

дітей з хронічними захворюваннями, також негативно позначаються на 

загальних показниках якості життя дітей з ВХ [82, 108, 231].У двох інших 

підгрупах дітей з хронічною гастродуоденальною патологією також отримано 

результати, що свідчать про негативний вплив захворювання на основні 

параметри різних сфер якості життя. Зокрема, у дітей з ХГД за шкалою 

фізичного функціонування середня оцінка незначно відрізнялась від оцінки 

дітей з ВХ і становила всього лиш 58,00±4,22 балів. Це свідчить про те, що 

клінічна симптоматика, якою проявляється ХГД, має суттєвий вплив на фізичну 

активність хворих дітей, а саме – у значній мірі знижує повсякденну діяльність, 

виконання домашніх обов’язків, можливість брати участь у іграх та повноцінно 

займатись на уроках фізкультури. Емоційне функціонування оцінене ще 

нижчою кількістю балів –  55,33±5,56. Тобто ця оцінка є достовірно нижча за 

показник у групі здорових дітей (80,2±5,64 бали) і свідчить про значний 

негативний вплив хвороби на загальне самопочуття, сприйняття себе як 

індивідума, загальну емоційну стабільність та стійкість до стресу.  За рахунок 

погіршення емоційного функціонування, страждає і соціальна сфера життя 

школярів – показник соціального функціонування у підгрупі дітей ХГД 

становив 71,17±2,65 балів [81]. Діти не можуть у повній мірі бути учасниками 

соціальних процесів у своєму середовищі навчання та повсякденної діяльності, 

за рахунок погіршення самопочуття та зниженої самооцінки.  

Важливо відзначити те, що в підгрупі дітей з ГЕРХ – патологією, яка 

повинна би мати найменший вплив на ЯЖ дітей, оскільки має найлегший 

перебіг порівняно з ХГД та ВХ, оцінки якості життя виявились досить 

негативними. Зокрема, показник фізичного функціонування становив 

59,57±3,09 балів, тобто був був дещо вищим (різниця не була статистично 

достовірною) за показник дітей з ВХ, але достовірно нижчим за оцінку 

здорових школярів. Це означає, що навіть мінімальний фізичний дискомфорт, 

який супроводжує це захворювання, чинить суттєвий вплив на фізичну 

активність загалом. За шкалою емоційного функціонування стає очевидно, що 
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ця сфера теж страждає у дітей з ГЕРХ (середній показник становить 56,50±5,59 

балів, і є достовірно нижчим за результат групи порівняння). З цього можна 

зробити висновок, що, на перший погляд, нетяжка симптоматика цього 

захворювання, при якій загальний стан дитини зазвичай не сильно порушений, 

тим не менш, спричиняє значний психологічний дискомфорт та проблеми 

емоційної сфери [78, 107]. 

Оскільки анкета PedsQL™ має дві форми – для заповнення дітьми та 

батьками, цікаво було порівняти результати їхнього оцінювання якості життя. 

При обчисленні показників ЯЖ за результатами заповнення опитувальника 

PedsQL™ батьками обстежуваних дітей (так звана анкета «proxy-report»), було 

встановлено, що показник фізичного функціонування, в середньому, становив 

49,61±3,86 балів і був достовірно нижчим за показник дитячого варіанту 

опитувальника. Результат за шкалою емоційного функціонування, при 

опитуванні батьків, становив 55,46±5,95 балів і незначно відрізнявся від 

показника за аналогічною дитячою шкалою (в межах статистичної похибки). 

Показник шкільного функціонування за результатами батьківської форми був 

достовірно нижчим, ніж при заповненні дітьми і склав 47,35±6,23 балів 

(р˂0,05). Це свідчить про те, що, на думку батьків, клінічна симптоматика має 

значно більший негативний вплив на шкільну успішність їхніх дітей, ніж 

насправді. Результат за шкалою психосоціального функціонування становив 

57,11±7,78 балів і незначно відрізнявся від аналогічного показника за дитячою 

формою опитувальника. Тобто батьки на рівні з дітьми оцінюють вплив 

хвороби на суспільне життя хворої дитини і можуть адекватно аналізувати цю 

сферу якості життя. В результаті обчислень, стало відомо, що 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 (p˂0,05) (табл.5.3). 

Тобто, в результаті обчислень, отримано дані про те, що при заповненні 

опитувальника дітьми, які мають виражену клінічну симптоматику і скарги, 

їхні показники якості життя  виявилися достовірно вищими (p˂0,05), ніж при 
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одночасному заповненні опитувальника їх батьками, за шкалами фізичного 

функціонування, шкільного життя та соціального функціонування [82]. 

 

Таблиця 5.3 − Оцінка якості життя дітей 14-17 років з хронічною 

гастродуоденальною патологією за результатами дитячої та батьківської версій  

опитувальника PedsQL™ (M±SD), бали 

Параметри якості життя Діти (n=154) Батьки (n=154) 

Фізичне функціонування (ФФ) 57,43±4,59 49,61±3,86 * 

Емоційне функціонування (ЕФ) 53,89±4,78 55,46±5,95 

Соціальне функціонування (СФ) 71,00±6,37 68,54±7,02 

Шкільне функціонування (ШФ) 63,89±9,59 47,35±6,23 * 

Психосоціальне функціонування (ПСФ) 62,93±7,64 57,11±7,78 

Середній бал за всіма шкалами (СШ) 65,55±5,57 55,61±6,83 * 
Примітка. * − достовірна різниця між групами (р˂0,05) 

 

Можливо, занижені результати за шкалою соціального функціонування 

при аналізі батьківської форми опитувальника, є свідченням того, що в 

присутності батьків діти з хронічними захворюваннями поводяться більш 

замкнуто, менше проявляють позитивні емоції, більше скаржаться на фізичну 

втому і небажання допомагати в домашніх справах. Загалом, виходячи з 

отриманих результатів,  можна зробити висновок, що батьки схильні 

гіперболізувати проблему при захворюванні дитини і не завжди можуть 

об'єктивно оцінити тяжкість її стану. Тому важливо проводити паралельне 

опитування як дітей, так і їхніх батьків. Такий підхід дозволить отримати 

комплексну оцінку якості життя пацієнтів. 
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5.3 Психоемоційні особливості дітей з хронічною гастродуоденальною 

патологією 

 

Для дослідження психоемоційної сфери особистості у 154 підлітків 

основної групи використаний проективний кольоровий метод Люшера. 

Обстеження проводилося на 2-3 день госпіталізації, коли діти вже адаптувалися 

до лікарняних умов. Групу контролю склали 50 практично здорових школярів. 

В результаті проведення тесту, при першому виборі, що характеризує 

бажаний стан, в основній групі визначалася наступна кольорова комбінація: 

жовтий − фіолетовий − зелений − синій − сірий − червоний − коричневий − 

чорний; а при другому виборі, що відображує дійсний стан: фіолетовий − 

жовтий − червоний − сірий − синій − зелений − чорний − коричневий. Це 

означає, що у дітей переважали прояви тривожності, агресивності та стресу. 

За допомогою числової інтерпретації других виборів кольорів за методом 

Г.А. Амінєва (1991), вдалося отримати достовірне підтвердження проблем 

емоційної сфери при наявності гастродуоденальної патології у дітей (таблиця 

5.4). 

Не перебували в стані стресу (коефіцієнт > 41,9) 25,3% дітей з основної 

групи і 74,0% дітей групи контролю. У 74,7% дітей з патологією 

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

рівень (коефіцієнт – понад 83,5). Причому, у всіх дітей з патологією при 

першому виборі, тобто бажаний рівень даного показника був не вище 

допустимого (0-39,7). У здорових дітей лише 26,0% мали стресовий стан, 

високий рівень даного коефіцієнта не було виявлено. Відповідно, в групі 

порівняння різниця значень в першому і другому виборі майже не визначалася.  

Зсув балансу вегетативної нервової системи (ВНС) в зону негативних 

значень у дітей основної групи свідчить про значний дисбаланс в сторону 

ваготонії (коефіцієнт > -3,78, який визначався у 38,3% дітей). У групі 

порівняння таких крайніх значень коефіцієнта балансу ВНС не було виявлено. 
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Працездатність у дітей основної групи була достовірно (р <0,05) нижча, 

ніж у групі порівняння. Дітей з підвищеною працездатністю (коефіцієнт 19) 

серед хворих не виявлено, серед здорових – 26,0%. Зате зниження 

працездатності (коефіцієнт <14) визначено більш, ніж у третини дітей з 

патологією (35,7%) і лише у 10,0%  здорових дітей. 

 

Таблиця 5.4 − 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)  

 

Проведений кореляційний аналіз виявив пряму залежність коефіцієнта 

стресового стану від запальних змін слизової оболонки гастродуоденальної 

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

больового абдомінального синдрому (r=0,63; р<0,05). Встановлено, що 

стресовий стан залежить від наявності неповної сім'ї (r=0,50; р<0,05), 

конфліктів у школі (r=0,57; р<0,05). 

Таким чином, судячи з отриманих даних, можна зробити висновок, що 

стресовий стан, астенізація, дисбаланс ВНС, проблеми особистісної сфери 
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досить часто супроводжують хронічну гастродуоденальну патологію у дітей. 

Такий стан речей обумовлений як впливом вираженої клінічної симптоматики, 

так і значними обмеженнями фізичної діяльності, строгою дієтою, зниженням 

самооцінки дітей через хворобу, відчуттям жалю до себе. У школярів 

погіршуються взаємини з друзями, знижується успішність у навчанні, 

наростають явища депресії та хронізація стресу. Внаслідок цього розвивається 

дисбаланс особистісних якостей. Всі ці негативні зміни провокують зниження 

працездатності, а також погіршення емоційного функціонування та 

психологічної стійкості хворих дітей. 

 

5.4 Динаміка показників якості життя у дітей з хронічною 

гастродуоденальною патологією під впливом стандартного алгоритму 

лікування 

 

Лікування дітей з хронічною гастродуоденальною патологією 

проводилося відповідно до «Уніфікованих протоколів медичної допомоги дітям 

із захворюваннями органів травлення». Зокрема діти, які хворіють на ГЕРХ з 

рефлюкс-езофагітом отримували комбінацію інгібітора протонної помпи (ІПП), 

альгінату та прокінетика. Діти з ХГД, асоційованим із НР-інфекцією 

отримували курс ерадикаційної потрійної або квадротерапії за 

загальноприйнятими схемами, з подальшим призначенням ІПП, антацидів та 

прокінетиків (при гіперацидному варіанті) або стимуляторів 

кислотопродукуючої функції (у випадку гіпоацидного варіанту ХГД). Дітям з 

ВХ у випадку підтвердженої НР-інфекції призначалась ерадикаційна терапія, з 

подальшим призначенням антисекреторних засобів (ІПП), антацидів 

(альгінати), цитопротекторів, при потребі – прокінетиків. Симптоматично 

призначались спазмолітики. 

При порівнянні показників ЯЖ за даними опитувальника  PedsQL™ у 

пацієнтів на початку лікування та через місяць після отриманої стандартної 

терапії, згідно з «Уніфікованими протоколами медичної допомоги дітям із 
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захворюваннями органів травлення» можна зробити висновок, що достовірно 

вищими стали як показники фізичної сфери, так і психоемоційні параметри ЯЖ. 

Так, у підгрупі дітей з ГЕРХ відзначено зростання оцінок за шкалами 

фізичного функціонування (з 59,57±3,09 до 61,97±1,75 балів), емоційного 

функціонування (з 56,50±5,59 до 61,33±4,90 балів), соціального життя та життя 

у школі (з 71,63±2,94 до 74,10±1,79  і з 70,67±10,23 до 77,67±2,54 балів 

відповідно) та загальний бал за всіма шкалами (збільшення з 64,59±3,18 до 

68,77±1,60). Тобто намітилась тенденція до покращення всіх показників, однак, 

кінцеві результати все одно є нижчими за показники ЯЖ здорових дітей [106]. 

 

Таблиця 5.5 − Динаміка показників ЯЖ у дітей з ГЕРХ під впливом 

лікування за даними опитувальника PedsQL™  

Параметр 
 

До лікування  
(n=56) 

Після лікування 
(n=56) 

(M±SD), бали 
Фізичне функціонування (ФФ) 59,57±3,09 61,97±1,75 

Емоційне функціонування (ЕФ) 56,50±5,59 61,33±4,90 

Соціальне функціонування (СФ) 71,63±2,94 74,10±1,79 

Шкільне функціонування (ШФ) 70,67±10,23* 77,67±2,54 

Психосоціальне функціонування (ПСФ) 66,27±4,03 71,03±2,00 

Середній бал за всіма шкалами (СШ) 64,59±3,18 68,77±1,60 
Примітка. * − достовірність різниці показників до і після лікування при р˂0,05 

 

При вивченні динаміки ЯЖ через 1 місяць після лікування у дітей з ВХ 

відзначено суттєве зростання показника фізичного функціонування (середній 

показник з 54,80±4,78 збільшився до 82,41±6,52 балів (p˂0,05). Діти відзначали 

покращення самопочуття, зникнення швидкої втомлюваності та больових 

відчуттів. Ця позитивна тенденція спостерігалася також з  показником 

шкільного функціонування (він зріс із 55,72±13,89 до 77,80±10,13 балів 

(p˂0,05). Відповідно, за рахунок цього відбулося покращення параметрів ЯЖ за 



110 
 
психосоціальною шкалою (з 58,71±5,54 до 78,92±11,23 балів відповідно 

(p˂0,05).  

 
Рисунок 5.4 − Динаміка показників ЯЖ у дітей з ВХ під впливом 

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

 

Однак, показники соціального та емоційного функціонування зросли 

незначно – з 70,42±3,22 до 75,69±9,51 та з 49,90±5,91 до 51,23±6,44 балів 

відповідно (p>0,05), стосунки з однолітками та в сім’ї залишались складними 

(рис 5.4).  

Тенденція до збільшення показників якості життя за більшістю шкал 

опитувальника PedsQL™ у дітей з ВХ спостерігалася і при заповненні анкети 

їхніми батьками (рис.5.5). Зокрема, показник фізичного функціонування при 

госпіталізації, в середньому, становив 55,6±12,9 балів,  а через місяць після 

лікування зріс до 75,2±9,8 балів. Результат за шкалою емоційного 

функціонування внаслідок проведених лікувальних заходів збільшився з 

60,4±10,2 до 69,5±10,1. Показник шкільного функціонування зріс до 65,4±8,5 

балів, тоді як при госпіталізації становив 47,3±14,2 балів. Результат за шкалою 

психосоціального функціонування  з 62,8±10,5 балів на початку збільшився до 

73,4±9,8 балів. Остаточний середній бал за всіма шкалами опитувальника, 
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відповідно, теж зріс з 61,1±12,1 до 73,8±8,4 балів. При опитуванні батьків до і 

після лікування, за всіма показниками, окрім соціального функціонування, 

різниця була достовірною (p˂0,05) [82, 231]. 

 

 
Рисунок 5.5 − Динаміка показників ЯЖ у дітей з ВХ під впливом 

лікування (за результатами батьківської форми опитувальника PedsQL™) (* − 

р˂0,05) 

 

Аналіз оцінки параметрів ЯЖ дітей з ГЕРХ, які отримували стандартну 

терапію за даними анкети MOS SF-36 показав суттєве покращення показників 

психоемоційної сфери, зокрема, показник рольового функціонування, 

зумовленого фізичним станом (PF) збільшився до цифр, вищих за показник 

групи порівняння (здорових дітей), паралельно з цим наблизився до норми 

показник рольового функціонування, обумовленого емоційним станом (RE) 

(табл.5.5). Це свідчить про те, що симптоматика ГЕРХ має значний вплив на 

психоемоційну сферу дитини і усунення її веде до значного покращення якості 

життя в цілому [106]. 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

ФФ* ЕФ* СФ ШФ* ПСФ СШ* 

На початку лікування 
Через 1 місяць 



112 
 

Таблиця 5.5 − Динаміка показників ЯЖ у дітей з ГЕРХ під впливом 

лікування за даними опитувальника MOS SF-36 

Параметр 

 

До лікування (n=56) Після лікування (n=56) 

(M±SD), бали 

GH 69,93±10,69* 83,70 ±11,96 

PF 88,33±13,35* 95,00±6,70 

RP 80,00±16,61* 89,17±12,60 

RE 86,87±11,77* 93,83±5,68 

SF 57,07±9,91 60,53 ±7,81 

BP 68,13±14,13* 79,23 ±13,43 

VT 70,33±11,59* 77,33±5,21 

MH 70,80±10,49 88,07±8,95 

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

 

Аналіз показників ЯЖ дітей з ВХ на початку лікування та через 1 місяць 

за допомогою опитувальника SF-36 теж показав позитивну динаміку за 

більшістю шкал оцінювання. Зокрема, достовірно збільшився показник 

загального здоров'я (GH), який при госпіталізації становив всього 36,91±7,72, а 

після лікування його середнє значення коливалося в межах 50,23±6,34 (p˂0,05). 

Зросли також показники за шкалами фізичного функціонування (PF), 

життєздатності (VT), рольового функціонування під впливом фізичних 

відчуттів (RP).  

Разом з тим, показники, які стосуються психоемоційної сфери, хоч і мали 

тенденцію до зростання, однак такої значної позитивної динаміки показників у 

цій групі ознак не спостерігалося. Бали за шкалами RE (рольового 

функціонування під впливом емоцій), SF (соціального функціонування) та МН 

(психічного здоров’я) у дітей з ВХ зросли зовсім незначно. 
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Рисунок 5.6 − Динаміка показників якості життя школярів з ВХ під 

впливом лікування за даними опитувальника MOS SF-36 (* − р˂0,05) 

 

Отже, виходячи з отриманих результатів, можна зробити висновок, що 

больовий та диспепсичний синдроми при хронічній гастродуоденальній 

патології мають суттєвий вплив на психосоціальне та фізичне функціонування 

підлітків. Ефект від стандартної терапії захворювань органів травлення можна 

оцінити не лише за допомогою загальноприйнятих методик, а й 

використовуючи оцінку якості життя. Призначення адекватної терапії покращує 

як якість життя школярів старших класів в цілому, так і окремі її сфери. Однак, 

навіть після отриманого стандартного лікування, залишаються досить низькими 

показники, які характеризують психоемоційну сферу, зокрема, за шкалою 

рольового та соціального функціонування. Це означає, що навіть після 

усунення клінічної симптоматики, діти все одно не можуть в повній мірі 

відновити своє повсякденне життя в соціумі, зокрема, не відновлюється у 

повному обсязі їхня фізична активність. Цей аспект потрібно враховувати при 

призначенні реабілітаційних заходів після основного курсу лікування.   
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5.5 Динаміка показників якості життя та психоемоційного статусу дітей з 

хронічним гастродуоденітом залежно від призначеної схеми лікування 

 

Для оцінки динаміки якості життя та психоемоційного статусу дітей з 

хронічним гастродуоденітом використано диференційований підхід до їх 

лікування. Було виділено групу дітей (n=38), у яких поряд з типовою 

гастродуоденальною симптоматикою були присутні скарги на підвищену 

втомлюваність, поганий настрій, зниження працездатності. Крім того, за 

даними тесту Люшера, ці діти мали прояви ваготонії та стресового стану, а 

також низькі показники психоемоційної сфери ЯЖ. Ця група дітей, окрім 

базисного лікування згідно з «Уніфікованими протоколами медичної допомоги 

дітям із захворюваннями органів травлення», за згодою батьків, додатково 

отримувала метаболічний препарат – цитруліну малат. Метаболічний препарат 

діти приймали  у вигляді перорального розчину, по 1 пакетику (10 мл) двічі на 

добу під час їжі. Групу порівняння (n=30) склали діти, які отримували  

стандартну терапію, відповідно до «Уніфікованих протоколів медичної 

допомоги дітям із захворюваннями органів травлення». Групи були однорідні 

за віком, статтю, фізичним розвитком та основними медико-соціальними 

характеристиками.  

Препарат, який діти отримували додатково складається з двох 

компонентів: малату і цитруліну. Малат (яблучна кислота) є однією з 

ацетильних груп, які підлягають катаболізму в циклі лимонної кислоти (циклі 

Кребса) завдяки активності ряду специфічних ферментів – дегідрогеназ. В 

результаті серії реакцій, які відбуваються в мітохондріях, утворюються 

відновлювальні еквіваленти у формі водню або електронів, котрі надходять в 

дихальний ланцюг. При функціонуванні цього ланцюга відбувається окисне 

фосфорилювання, тобто синтезується АТФ – високоенергетичний інтермедіат, 

який є основним постачальником вільної енергії для реалізації енергозалежних 

процесів. Цикл лимонної кислоти є загальним метаболічним шляхом при 

окисленні всіх основних харчових продуктів. Цитрулін є амінною основою з 
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кислотною функцією, яка відіграє важливу роль у детоксикації в орнітиновому 

циклі аміаку, що утворюється в процесі розпаду азотвмісних сполук [20]. 

Різниця між двома групами на початку лікування за всіма шкалами 

показників якості життя була незначною і перебувала в межах статистичної 

похибки. Однак, через 1 місяць, аналізуючи динаміку ЯЖ залежно від обраної 

схеми лікування, було виявлено певні відмінності в показниках. Зокрема, 

встановлено, що у групі, яка лікувалась за доповненим алгоритмом, достовірно 

покращились показники психоемоційної сфери та загального здоров'я 

порівняно з групою, яка отримувала стандартну терапію. Так, за даними 

опитувальника MOS SF-36 через місяць після отриманого лікування у дітей 

основної групи параметр рольового функціонування під впливом емоцій (RE) в 

середньому становив 89,47±7,64 балів, тоді як у групі порівняння цей показник 

перебував у межах 81,86±6,45 балів (р˂0,05). Це свідчить про те, що дітям 

основної групи було легше займатись повсякденною активністю вдома та 

школі, їхній настрій та самопочуття були кращими, ніж у дітей з групи 

порівняння. Також в дітей основної групи було виявлено достовірно кращу 

оцінку за показником соціального функціонування (SF), яка становила 

78,25±9,43 балів порівняно з групою порівняння, в якої цей параметр перебував 

у межах 70,31±6,45 балів (р˂0,05). Тобто дітям, які отримували доповнену 

схему лікування було легше комунікувати з оточенням, у них суттєво 

покращились стосунки з однолітками, в школі та в сім'ї. Крім того, в основній 

групі після лікування виявлено достовірно вищу оцінку за шкалою 

психологічного здоров'я (MH) (77,42±9,23 проти 67,75±10,05 балів групи 

порівняння), що свідчить про інтенсивніше зниження тривожності, зникнення 

суму, страхів та покращення загального емоційного статусу в дітей, які 

додатково отримували цитруліну малат. Разом з тим, такі позитивні зміни 

спричинили покращення показника загального здоров'я (GH) у дітей обох груп, 

однак в основній групі спостерігалось більш суттєве його підвищення (р˂0,05), 

ніж у групі порівняння  (75,63±8,48 балів проти 67,57±9,45 балів відповідно).  
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Рисунок 5.7 – Показники ЯЖ у пацієнтів з ХГД залежно від отриманого 

лікування за даними опитувальника MOS SF-36 (* − р˂0,05) 

 

З цього можна зробити висновок про те, що не лише фізичні відчуття, а й 

зміни в психоемоційній сфері життя мають значний вплив на загальну оцінку 

ЯЖ у дітей з хронічним гастродуоденітом. 

При аналізі показників якості життя за даними опитувальника  PedsQL™ 

через місяць після отриманої терапії відзначено достовірне покращення усіх 

показників ЯЖ в обох групах пацієнтів. Однак при порівнянні результатів між 

групами дослідження, виявлено кращі результати у дітей, які додатково 

отримували метаболічний препарат. Зокрема, за шкалою емоційного, шкільного 

функціонування, а також психоемоційного параметру та загального показника 

за всіма шкалами у цій групі показники є достовірно вищими (табл.5.6).  

При вивченні динаміки ЯЖ через 1 місяць після лікування у дітей 

основної групи відзначено суттєве зростання показника емоційного 

функціонування (середній показник збільшився з 55,78±6,87 до 66,45±5,58 

балів). Діти 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 
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отримувала лише базисну терапію (p˂0,05), покращились стосунки з 

однолітками та в сім’ї. Відповідно, за рахунок цього відбулося покращення 

середнього балу за всіма шкалами, який теж став достовірно вищим в основній 

групі пацієнтів (73,11±6,19 балів), тоді як у групі порівняння він становив 

68,77±1,60 балів (p˂0,05). 

 

Таблиця 5.6 − 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) 

На 
початку 

лікування 

Після 
лікування 

На  
початку 

лікування 

Після 
лікування 

Фізичне 

функціонування (ФФ) 

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

Емоційне 

функціонування (ЕФ) 

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

Соціальне 

функціонування (СФ) 

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

Шкільне 

функціонування (ШФ) 

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

Психосоціальне 

функціонування 

(ПСФ) 

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

Середній бал за всіма 

шкалами (СШ) 

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

Примітка 1. * − достовірність різниці з першим обстеженням (р˂0,05). 
Примітка 2. ** − достовірність різниці відповідних обстежень між групами (р˂0,05). 
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Тенденція до покращення якості життя за всіма шкалами опитувальника 

PedsQL™ після отриманого лікування у дітей з ХГД спостерігалася і при 

заповненні анкети їхніми батьками (табл.5.7).  

Таблиця 5.7 − Динаміка показників ЯЖ у дітей з хронічним 

гастродуоденітом під впливом лікування за даними батьківської форми 

опитувальника PedsQL™ (M±SD), бали 

Параметр 
 

Основна група 
(n=38) 

Група порівняння 
(n=30) 

На 
початку 

лікування 

Після 
лікування 

На 
початку 

лікування 

Після 
лікування 

Фізичне 

функціонування (ФФ) 

50,64±4,86 63,52±4,12*,** 48,52±5,78 60,84±4,45* 

Емоційне 

функціонування (ЕФ) 

54,58±5,67 67,85±6,47*,** 53,46±6,05 63,68±6,29* 

Соціальне 

функціонування (СФ) 

69,02±5,84 72,85±4,79* 68,45±6,04 73,10±5,47* 

Шкільне 

функціонування (ШФ) 

49,64±8,34 72,08±6,54*,** 47,55±7,43 65,57±4,78* 

Психосоціальне 

функціонування 

(ПСФ) 

60,37±7,47 79,36±7,54* 58,42±8,78 77,64±4,02* 

Середній бал за всіма 

шкалами (СШ) 

56,85±8,05 68,42±4,58* 56,43±6,85 68,17±3,62* 

Примітка 1. * − достовірність різниці з першим обстеженням (р˂0,05). 
Примітка 2. ** − достовірність різниці відповідних обстежень між групами (р˂0,05). 

 

При відповідях на питання опитувальника 47,4% батьків пацієнтів з 

основної групи відзначили, що діти стали більш стресостійкі, у них зменшились 

прояви страху. В групі порівняння таку тенденцію помітили лише 31,7% 

опитаних батьків. 55,3% батьків дітей основної групи відзначили, що у їхніх 
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дітей покращилась уважність у школі, і як результат – успішність у навчанні. 

При аналізі отриманих показників якості життя, за даними опитування батьків 

хворих дітей з'ясовано, що показники фізичного, емоційного, шкільного 

функціонування стали достовірно вищими в основній групі дослідження. 

Звертає на себе увагу суттєве покращення показника шкільного 

функціонування в групі дітей, які додатково приймали цитруліну малат. На 

початку лікування цей параметр становив  49,64±8,34 балів, а через 1 місяць 

зріс до 72,08±6,54 балів. Це свідчить про суттєвий позитивний ефект на 

когнітивну сферу життєдіяльності школярів. 

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 (табл.5.8). Однак у групі дітей, які додатково приймали препарат 

цитруліну малат, кількість дітей, які перебували у стані стресу була достовірно 

нижчою (28,9%). В результаті лікування вегетативний статус дітей обох груп 

мав тенденцію до стабілізації, однак 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, більшість дітей відзначали 

покращення настрою та посилення бажання спілкуватись з оточуючими. 

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%). 
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Таблиця 5.8 − Психоемоційні властивості особистості дітей з ХГД через 1 

місяць після лікування за даними тесту Люшера  

Коефіцієнти 

Основна група (n=38) Група порівняння (n=30) 

M±SD, 
бали 

Наявність 
відхилень, 

% 

M±SD, 
бали 

Наявність 
відхилень, 

% 
Наявності стресового стану 27,48±4,89* 28,9* 36,56±5,44 36,7 

Балансу вегетативної нервової 

системи 

-1,98±0,42* 7,9* -2,85±0,81 23,3 

Працездатності 18,22±0,47* 15,8* 13,59±0,34 26,7 

Балансу концентричності 1,92±0,53* 7,9* 2,61±0,58 13,3 

Балансу особистісних якостей 1,47±0,45* 15,8* 2,92±0,62 23,3 

Балансу гетерономності 2,84±0,65* 18,4* 4,35±0,87 33,3 

Примітка. * − достовірна різниця щодо групи порівняння при р˂0,05. 

 

За результатами тестування за шкалою тривоги Бека, отримано дані про 

те, що у дітей, як проходили лікування за доповненим алгоритмом, рівень 

підвищеної тривоги зустрічався достовірно рідше, ніж у дітей, що лікувались за 

стандартною схемою. 

Так, через 1 місяць після лікування високий рівень тривоги (вище 36 

балів) виявлено у 7,9% опитаних дітей, що додатково до основної схеми 

отримували цитруліну малат (основна група). Тоді як у дітей, які отримували 

стандартний набір препаратів (група порівняння) високий рівень утримувався у 

16,7% дітей. Середій рівень тривоги (22-35 балів за шкалою Бека) був у 10,5% 

дітей основної групи і у 26,7% дітей з групи порівняння. Незначний рівень 

тривоги (0-21 бал) виявлено у 81,6% пацієнтів основної групи, тоді як відсоток 

пацієнтів групи порівняння з низьким показником був достовірно меншим –  

56,7% (рис.5.9). 
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Рисунок 5.9 − Рівні тривоги в дітей з ХГД, залежно від обраної схеми 

лікування, через 1 місяць після лікування, за даними шкали Бека 

 

З отриманих результатів можна зробити висновок про те, що, незважаючи 

на призначене стандартне лікування, у значної кількості дітей з ХГД тривало 

утримуються прояви порушення психоемоційного стану. Висока тривога, в 

свою чергу, є одним з вагомих психосоматичних чинників впливу на перебіг 

хронічної гастродуоденальної патології. Тому доцільно включати в схему 

терапії додаткові препарати, які зменшують ці прояви.   

При аналізі результатів опитування за анкетою «Самопочуття, активність, 

настрій» після отриманого лікування встановлено, що за шкалою самопочуття у 

дітей обидвох груп не було достовірної різниці в показниках (табл. 5.9). Майже 

половина опитаних в обидвох групах оцінили своє самопочуття як «відмінне» 

(47,4% дітей основної групи та 43,3% групи порівняння) і третина – як «добре» 

(31,6% і 30,0% відповідно).  За шкалою активності виявлено достовірно кращі 

показники у групі, яка отримувала доповнену схему лікування. Зокрема, в цій 

групі високу активність проявили 42,1% респондентів, тоді як у групі 

порівняння такий показник виявлено лише у 23,3% дітей (р˂0,05). Водночас, 

низька оцінка активності була у 18,4% дітей з основної групи і у 43,3% 

пацієнтів з групи порівняння (р˂0,05). За шкалою настрою достовірно кращі 
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результати отримано в пацієнтів основної групи – 52,6% респондентів оцінили 

свій настрій як відмінний.  

Таблиця 5.9 − Психоемоційні особливості дітей з ХГД через 1 місяць 

після лікування за даними анкети «Самопочуття, активність, настрій»  

Оцінка 
(бали) 

Основна група 
(n=38) 

Група порівняння 
(n=30) 

абс. % абс. % 

Самопочуття 

Відмінне  (51-60) 18 47,4 13 43,3 

Добре (31-50) 12 31,6 9 30,0 

Погане (˂ 30) 8 21,1 8 26,7 

 Активність 

Висока (51-60) 16 42,1* 7 23,3 

Середня (31-50) 15 39,5 10 33,3 

Низька (˂ 30) 7 18,4* 13 43,3 

 Настрій 

Відмінний (51-60) 20 52,6* 13 43,3 

Добрий (31-50) 14 36,8* 14 46,7 

Поганий (˂ 30) 4 10,5 3 10,0 
Примітка. * − достовірна різниця щодо групи порівняння при р˂0,05.  

Отже, з отриманих результатів випливає те, що усунення гострої 

симптоматики ХГД покращує загальне самопочуття дітей, однак при цьому 

залишаються проблеми з повсякденною активністю. Для її відновлення 

необхідне призначення реабілітаційних заходів та включення в лікувальні 

схеми метаболічних препаратів. 

Таким чином, підсумовуючи сказане, можна зробити висновок, що 

больовий та диспепсичний синдроми при хронічній гастродуоденальній 

патології мають суттєвий вплив на психосоціальне та фізичне функціонування 

підлітків. Ефект від стандартної терапії захворювань органів травлення можна 

оцінити не лише за допомогою загальноприйнятих методик, а й 
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використовуючи оцінку якості життя. Призначення адекватної терапії здатне 

покращити як якість життя школярів старших класів в цілому, так і окремі її 

сфери. Однак, навіть після отриманого стандартного лікування, залишаються 

досить низькими показники, які характеризують психоемоційну сферу, зокрема, 

якість життя за шкалою рольового та соціального функціонування, 

утримуються невротичні прояви, астенізація, знижена працездатність та 

порушена щоденна активність. Це означає, що навіть після усунення клінічної 

симптоматики, діти все одно не можуть в повній мірі відновити своє 

повсякденне життя в соціумі, зокрема, не відновлюється у повному обсязі їхня 

фізична активність. Додаткове призначення метаболічного препарату цитруліну 

малату дає можливість зменшити прояви астенічного синдрому, усунути 

неприємні прояви тривожності, негативізму та швидкої втомлюваності та 

загалом покращити психоемоційні параметри якості життя дітей з ХГД. 
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Рисунок 5.10 – Запропонований діагностично-лікувальний алгоритм 

ведення дітей з хронічним гастродуоденітом у стадії загострення 

 

Результати власних досліджень розділу 5 висвітлено у статтях [79, 80, 82, 

83, 86,], апробовано на наукових форумах [24, 106, 107, 108, 231]. 
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АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

Аналізуючи фахові видання та дані Центру медичної статистики МОЗ 

України, стає очевидно, що стан здоров’я дітей у нашій державі щороку 

погіршується [7, 34, 57, 66, 87, 97, 142]. При цьому, важливою проблемою в 

педіатрії залишаються захворювання шлунково-кишкового тракту, які багато 

років мають значну питому вагу в структурі дитячої захворюваності. Згідно з 

результатами епідеміологічних досліджень, поширеність захворювань 

гастродуоденальної зони в різних регіонах України становить 140-150  на 1000 

дитячого населення і має тенденцію до зростання [99]. За інформацією Центру 

медичної статистики МОЗ України, щороку в країні вперше реєструється майже 

50 000 дітей з хронічним гастродуоденітом (ХГД). Відомо, що поширеність 

хронічного гастродуоденіту становить у дітей дошкільного віку 81,6, у дітей 7-

15 років − від 100 до 130,8 та у підлітків – 135 на 1000 осіб дитячого населення 

відповідно [4, 68, 136]. 

Проблему збереження здоров’я здорової дитини в сучасних умовах 

неможливо розглядати поза контекстом біопсихосоціальних та 

мультидисциплінарних підходів до її вирішення. Погіршення здоров'я дітей є 

результатом багатьох факторів, але, за даними багатьох авторів, в основі 

лежить виснаження компенсаторних можливостей і адаптаційних систем 

організму, причому, в сучасних умовах, провідними факторами ризику є 

соціально-гігієнічні умови та спосіб життя дітей [5, 26, 21, 61, 97]. Зокрема, 

спосіб життя складає близько 50% у структурі чинників впливу на формування 

стану здоров'я дітей та підлітків [4, 34, 63, 131]. За даними різних дослідників 

стає зрозуміло, що останнім часом у підлітків є значно знижена фізична 

активність, порушений режим дня, діти занадто багато часу проводять біля 

телевізора та комп’ютера, через що у них  розвивається порушення сну, і, як 

наслідок − хронічна втома та психоневротичні розлади. Так, за результатами 

роботи В.П. Неділько (2011), психологічне обстеження 53 підлітків 11-х класів 

показало, що в понад 58 % дітей була виявлена психічна втома, у 49,3% − 
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тривожність і в 69,8% − стресові реакції [75]. Як відомо з багатьох джерел, 

виникнення більшості функціональних гастроентерологічних захворювань у 

дітей тісно пов’язане з діяльністю їх центральної та вегетативної нервової 

системи. На сучасному етапі все частіше розглядається питання виникнення і 

прогресування захворювань гастродуоденальної ділянки на фоні вегетативного 

дисбалансу та під впливом стресогенних і психічних чинників [38, 74, 102, 118, 

144]. Тому слід враховувати роль психоемоційного фактора в розвитку гострої 

та хронічної патології органів травлення. Разом з тим, серйозною проблемою 

для здоров’я школярів є омолодження пристрасті до шкідливих звичок. 

Зокрема, в дослідженні В. Т. Фролової (2012), встановлено, що 53,7% підлітків 

мають шкідливі звички. В середньому пристрасть до тютюнопаління і 

вживання слабоалкогольних спиртних напоїв починається вже з 12-річного 

віку. Усе вищезазначене має негативний вплив на рівень загальної 

захворюваності дітей, а саме – на підвищення частоти захворювань травної 

системи і зниження адаптаційно-компенсаторного потенціалу [131]. 

Поряд зі способом життя, вагомим фактором впливу на розвиток 

хронічної гастродуоденальної патології у дітей вважається характер 

харчування, адже його кількісна та якісна неповноцінність сприяє формуванню 

різноманітних хвороб, а особливо – патології органів травлення. За даними 

дослідження, проведеного у 2012 році на території  Львівської області,  лише 

33,2 %  дітей шкільного віку харчуються регулярно (4-5 разів на день), решта 

школярів їдять від одного до трьох разів на добу. Більше третини дітей не 

снідають перед школою. Менше половини школярів (41,2 %) споживають 

м’ясні продукти щоденно, а близько 20% – лише раз на тиждень. Також, за 

даними цього опитування стало відомо, що значний відсоток дітей взагалі не 

вживають в їжу молоко та молочні продукти, рибу, фрукти і овочі, які дуже 

необхідні для нормального росту і розвитку дитячого організму [66]. Разом з 

тим, дослідження, проведене ВООЗ у 2001-2002 роках, показало, що у країнах 

Північної Європи, Угорщині та Іспанії – менш, ніж чверть опитаних дітей 

споживають овочі та фрукти щоденно [96, 255]. 
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Незважаючи на те, що більшість причин розвитку захворювань органів 

травлення є з’ясованими і вивченими, актуальними залишаються питання 

первинної профілактики, оптимізації лікування та створення комфортних 

психологічних умов для організації лікувального процесу дітей з цією 

патологією. 

Важливою ознакою ефективності лікування будь-якої патології, особливо 

– хронічної, є якість життя пацієнтів, пов’язана зі здоров’ям. Результати 

дослідження показників якості життя та їхнього взаємозв’язку з 

психосоціальними чинниками у хворих на хронічну гастродуоденальну 

патологію є досить суперечливими. Деякі автори вказують на наявність зв’язку 

між інтенсивністю клінічних проявів і погіршенням ЯЖ хворих [104, 111]. За 

даними інших авторів, зменшення завдяки лікуванню клінічних проявів не 

впливало на показники ЯЖ пацієнтів, але ерадикація інфекції H.pylorі сприяла 

зменшенню клінічних проявів та поліпшенюю ЯЖ у хворих на хронічний 

гастродуоденіт [111]. 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 [32]. В Україні, на даний час, кількість 

методів оцінки якості життя дітей досить обмежена, а для вивчення впливу 

хронічної гастродуоденальної патології на параметри якості життя дітей, на 

даному етапі розвитку медичної науки, спеціальні методики взагалі відсутні. 

Саме тому, враховуючи вищезгадані проблеми, метою нашого 

дослідження стала оптимізація лікувальних заходів при хронічних 

захворюваннях гастродуоденальної зони у школярів старших класів, на підставі 

встановлених закономірностей змін якості життя у цих пацієнтів.  

 Для досягнення мети, нами було проведено оцінку особливостей способу 

життя школярів старших класів,  визначено основні параметри якості життя 

дітей та їхній зв’язок із соціальними особливостями, шкільними 

навантаженнями та станом здоров'я. Розроблено методику комплексної оцінки 
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якості життя школярів старших класів з хронічною патологією 

гастродуоденальної зони, оцінено частоту та характер порушень 

психоемоційного статусу цих дітей. Вивчено вплив хронічної 

гастродуоденальної патології на якість життя школярів старших класів, залежно 

від типу нозології. Доведено ефективність застосування метаболічного 

препарату в дітей, хворих на ХГД, які мають виражені прояви 

астеновегетативного синдрому та психоемоційні проблеми. Це дало нам 

можливість розробити та впровадити в практику рекомендації щодо 

покращення якості життя дітей з хронічною патологією гастродуоденальної 

зони, залежно від типу наявної патології та психоемоційних особливостей 

дитини. 

 Для вирішення поставлених завдань, нами було вивчено особливості 

способу життя 154 хворих на хронічну гастродуоденальну патологію (основна 

група) та 90 здорових (група контролю) дітей віком 14-17 років. Групу хворих 

дітей було поділено на підгрупи, залежно від нозологічних форм. Таким чином, 

було обстежено 56 дітей з клінічним діагнозом «ГЕРХ, рефлюкс-езофагіт», 68 – 

з діагнозом «Хронічний гастродуоденіт, стадія загострення» та 30 дітей з 

діагнозом «Виразкова хвороба шлунку та/або дванадцятипалої кишки», які 

лікувались в умовах Міського гастроентерологічного центру м. Львова. 

Особливості способу життя, харчову поведінку, психоемоційні 

особливості школярів було вивчено за допомогою анкетних методів,  для 

оцінки якості життя проведено опитування 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.  Верифікацію 

діагнозу в групі хворих дітей проведено за допомогою ендоскопічного і 

морфологічного обстеження, згідно з Наказом МОЗ України № 59 від 

29.01.2013 «Про затвердження уніфікованих клінічних протоколів медичної 

допомоги дітям із захворюваннями органів травлення». 

На першому етапі роботи, з метою оцінки способу життя та харчової 

поведінки, нами було проведено опитування здорових школярів, учнів 9-11 



128 
 
класів (середній вік 15,4±0,16 років). В процесі оцінки режиму дня здорових 

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

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

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

співпадають з результатами дослідження Ю.Павлової (2011), згідно з яким, 

більше ніж 50,0% десятикласників дивляться телевізор 2–3 год в будній день та 

3–4 год – у вихідний; 36,0% учнів десятого класу грають у комп’ютерні ігри 

щодня щонайменше 2–3 год на добу [96]. 

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

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

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

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

молочні продукти відзначені в щоденному раціоні менш ніж у половини 

опитаних дітей (35,6%). Солодкі газовані напої присутні в щоденному раціоні у 

15,6% дітей. Виявлено високий відсоток вживання підлітками 

слабоалкогольних напоїв (15,6% опитаних школярів). Ці дані можна порівняти 

з результатами дослідження В. Т.Фролової (2012): аналіз фактичного 

харчування дітей Харківського регіону, проведений на підставі складання 

дводенного меню, показав, що 17,9% дітей не отримують в своєму раціоні 

молока і 11,4% молочних продуктів. Рівень споживання солодких газованих 

напоїв складає 14,5% на добу від загального об'єму спожитої рідини [131].  

За даними іншого дослідження, проведеного у 2012 р. на території 

Львівської області професором Няньковським С. Л. та працівниками кафедри 

педіатрії ЛНМУ імені Данила Галицького [66], 41,2% школярів споживають 

м’ясні продукти щоденно, а близько 20,0% – лише раз на тиждень. Також, за 

даними цього опитування стало відомо, що значний відсоток дітей взагалі не 

вживають в їжу молоко та молочні продукти, рибу, фрукти і овочі, які дуже 

необхідні для нормального росту і розвитку дитячого організму.  

В результаті недостатнього вживання дітьми базових продуктів 

харчування, у багатьох із них розвиваються різноманітні дефіцитні стани, 
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порушується баланс вітамінів та мікроелементів, і, як наслідок, прогресують 

порушення метаболізму, затримка росту та розвитку, порушення когнітивних 

функцій. Схожа тенденція простежується не лише в межах нашої держави, а й у 

багатьох Європейських країнах. Зокрема, дослідження, проведене ВООЗ у 

2001-2002 роках, показало, що у країнах Північної Європи, Угорщині та Іспанії 

– менше чверті опитаних дітей споживають овочі та фрукти щоденно [96, 255].  

При аналізі питань щодо фізичної та позашкільної активності, було 

обчислено, що у  спортивних секціях займаються 55,6% дітей. 

Інтелектуальними заняттями (в основному – іноземні мови) – 37,8%  опитаних. 

При обробці даних виявлено негативний кореляційний зв'язок між динамікою 

стану здоров'я і частотою відвідування позашкільних занять (р<0,05). Діти, 

щодня зайняті у позашкільних гуртках, негативно оцінили динаміку свого 

здоров'я за минулий рік. Отримані дані відрізняються від результатів 

дослідження Ю. Павлової [96], згідно з якими, лише 36% дев’ятикласників та 

43% десятикласників, які проживають у Львівській області, зазначають, що 

майже кожного дня виконують фізичні вправи, 9% дев’ятикласників і 19% 

десятикласників відвідують гуртки або спортивні секції, 19% дітей активно 

відпочивають (купаються, грають у рухливі ігри, гуляють у лісі).  

Останнім часом в літературі все частіше зустрічається теза, 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 SF-36 підтвердили значимість 

регулярності гарячого харчування. Так, у дітей, які повноцінно обідають 

щодня, достовірно вищі показники соціальної активності SF – 81,49±10,08 балів 
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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 за шкалою життєздатності (VT) 

65,31±7,04 проти 58,79±8,45 балів відповідно (р˂0,05). Разом з тим, у школярів, 

які займаються в спортивних секціях, достовірно вищі показники якості життя 

за шкалою психологічного здоров'я (76,29±10,34 балів, тоді як у дітей, які не 

займаються спортом цей показник становив 70,12±11,89 балів), а також за 

шкалою загального здоров'я (73,59±9,34 балів проти 61,45±10,57 балів 

відповідно) (р<0,05). 

В результаті опитування здорових школярів, за шкалою «Самопочуття, 

активність, настрій» отримано дані про те, що майже 18,9% школярів 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. 

В ході обстеження дітей з хронічною гастродуоденальною патологією 

виявлено достовірні відмінності маси тіла між групою здорових школярів та 

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

гастродуоденальної зони значно частіше зустрічаються діти з недостатньою 

масою 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 розташований диспепсичний 

синдром (66,2%). При проведенні ФЕГДС у всіх пацієнтів були виявлені 

запальні зміни слизової оболонки стравоходу, шлунка і ДПК різного ступеня, 

при цьому переважала поверхнева форма ураження (41,6% – катаральний 

езофагіт, 44,8% – еритематозний гастродуоденіт). Інтрагастральна рН-метрія 

показала, що в 44,6% дітей спостерігалась базальна абсолютна помірна 

гіперацидність, а гіпоацидність було виявлено лише у 4,1% випадків.  
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Аналіз середніх показників якості життя пацієнтів з хронічною 

гастродуоденальною патологією, у 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) був у 1,3 рази 

нижчий (р˂0,05) за показник 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 під впливом хронічної гастродуоденальної 

патології. Зокрема, за даними тесту Люшера, у 74,7% хворих дітей виявлено 

наявність стресу, з них у 47,4% − його високий рівень. Також, більш, ніж у 

третини дітей (35,7%) виявлено зниження працездатності. Отримані дані 

узгоджуються з результатами інших робіт цього напрямку [110, 113, 144]. 

На наступному етапі роботи було проведено порівняння основних 

показників якості життя дітей з хронічною гастродуоденальною патологією, 

залежно від нозологічних форм. Диференційована оцінка якості життя 

дозволила виявити, що у групі пацієнтів з виразковою хворобою, порівняно із 

групами дітей, хворих на ХГД та ГЕРХ, був достовірно нижчий параметр 

шкали фізичного функціонування (PF) (p˂0,05), він становив 60,50±12,09 бала. 

Середній показник шкали впливу емоційного стану на рольове функціонування 

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

бала), порівняно з підгрупою хворих на ХГД (66,80±13,68 бала), а в підгрупі 

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

двома іншими групами (40,40±8,24 бали) (p˂0,001). 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 групі дітей, 
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хворих на ГЕРХ достовірно покращились як показники фізичної сфери, так і 

психоемоційні параметри ЯЖ. Однак, у дітей з з ХГД та ВХ відзначено суттєве 

зростання лише показників фізичного функціонування. Зокрема, в групі дітей з 

ВХ середній показник фізичного функціонування з 54,80±4,78 збільшився до 

82,41±6,52 балів (p˂0,05). При цьому, параметри емоційного функціонування 

хоча й мали тенденцію до покращення, однак утримувались на низьких цифрах. 

Таким чином, порівнюючи дані оцінки ЯЖ при різних нозологічних формах, 

з’ясовано, що найбільший вплив на показники ЯЖ має виразкова хвороба. Це 

можна пояснити найбільш вираженою клінічною симптоматикою при цій 

нозології, сильними больовими відчуттями та значними обмеженнями у дієті. 

Ці фактори суттєво впливають як на фізичну, так і на психоемоційну складові 

життя. Все це знаходить чітке відображення у низьких показниках всіх сфер 

якості життя. Усунення основної клінічної симптоматики веде до суттєвого 

покращення більшості показників ЯЖ.  Отримані дані співпадають з 

результатами дослідження С. Ричкової, М. Скоморіна [104, 113], а також з 

даними роботи М. Гусейнадзе, проведеної у 2006 році, в результаті якої було 

доведено достовірну різницю між показниками ЯЖ здорових та хворих на ВХ 

пацієнтів, а також позитивну динаміку якості життя в результаті призначеного 

лікування [32]. 

При обчисленні показників ЯЖ за результатами заповнення 

опитувальника PedsQL™ батьками обстежуваних дітей (так звана анкета 

«proxy-report»), було встановлено, що показник фізичного функціонування, в 

середньому, становив 49,61±3,86 бала. Показник шкільного функціонування за 

результатами батьківської форми був достовірно нижчим, ніж при заповненні 

дітьми і склав 47,35±6,23 бала (р˂0,05). Результат за шкалою психосоціального 

функціонування – 57,11±7,78 балів. 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 (p˂0,05). Тобто в 

результаті обчислень, отримано дані про те, що при заповненні опитувальника 

дітьми, які мають виражену клінічну симптоматику і скарги, їхні показники 
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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, динаміка цих 

параметрів на фоні лікування була позитивною в обох групах. Ці результати 

узгоджуються з даними K. Russell та J. Varni [230, 244]. 

Під час літературного пошуку, нами не було знайдено даних щодо 

вивчення впливу метаболічних препаратів на динаміку параметрів якості життя 

дітей з ХГД. Тому ми  провели такий аналіз та з’ясували, що через 1 місяць 

після лікування у групі дітей з ХГД, які додатково до основної схеми лікування 

отримували препарат цитруліну малат відзначено суттєве зростання показника 

емоційного функціонування (середній показник збільшився з 55,78±6,87 до 

66,45±5,58 балів). Діти 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 в сім’ї.  

Таким чином, у школярів старших класів виявлено фактори впливу на 

якість життя, які залежать від способу життя, харчової поведінки та фізичної 

активності дітей.  

В результаті обстеження дітей з хронічною патологією 

гастродуоденальної зони, підтверджено, що провідним синдромом, який 

супроводжує цю групу захворювань, є абдомінальний больовий синдром. Саме 

біль спричиняє найбільший дискомфорт і зниження показників якості життя за 

більшістю шкал міжнародних опитувальників МОS SF-36 та PedsQL™. При 

порівнянні основних параметрів ЯЖ встановлено, що найнижчі показники за 

усіма шкалами є у пацієнтів з виразковою хворобою, тоді як ЯЖ дітей  ГЕРХ 

мало відрізняється від ЯЖ здорових дітей. При порівнянні показників ЯЖ, 

отриманих при опитуванні дітей та їхніх батьків, з’ясовано, що батьки здатні 

дещо гіперболізувати проблеми своїх дітей і не завжди можуть адекватно 

оцінити тяжкість їхнього захворювання. На фоні лікування у всіх групах 
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захворювань відзначено покращення більшості показників ЯЖ. Це можна 

пояснити усуненням у пацієнтів больових відчуттів, можливістю харчуватись 

ширшим колом продуктів, спілкуватись з друзями, покращенням взаємин з 

рідними. Однак, показники соціального рольового функціонування у дітей з 

ГЕРХ навіть в результаті отриманого лікування залишались на невисокому 

рівні. Тобто, після основного курсу лікування слід проводити реабілітаційні 

заходи з відновлення соціальної активності дітей з ГЕРХ. Аналізуючи 

результати психологічного тестування за допомогою шкали тривоги Бека та 

тестів Люшера і САН, можна зробити висновок, що стресовий стан, дисбаланс 

ВНС, проблеми особистісної сфери досить часто супроводжують хронічну 

гастродуоденальну патологію у дітей і провокують зниження працездатності. 

Тому слід враховувати психологічну обстановку та емоційний статус таких 

дітей під час лікування. 

Таким чином, отримані результати стали підставою рекомендувати 

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

виявлення факторів ризику захворювань гастродуоденальної зони. Дані 

опитувальники варто використовувати також як додатковий критерій 

ефективності лікування хронічної гастродуоденальної патології у дітей. Для 

оцінки ЯЖ дітей слід проводити анкетування також їхніх батьків. 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, варто додати до основного 

лікувального алгоритму метаболічні препарати на основі амінокислот. 
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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 по їхньому усуненню є актуальною проблемою 

сучасної 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 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 
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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 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). У 
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дітей з ВХ відзначено суттєве зростання показника фізичного функціонування 

(з 54,80±4,78 до 82,41±6,52 балів), 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).   
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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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ДОДАТОК А 

АНКЕТА 
Шановні батьки! Просимо Вас відповісти на запитання анкети „Спосіб життя та особливості 
харчування дітей та підлітків” зазначивши �, або вписавши ____,  або підкресливши необхідне. Це 
дасть можливість лікарям оцінити особливості стану здоров’я дитини, виявити шкідливі фактори 
впливу на нього та запропонувати рекомендації щодо профілактики захворювань. 
1. ПІБ дитини ____________________________________________          
2. Дата народження _________   (дд.мм.рр)    
3. Стать     �чол.   �жін.   
    Адреса місто,село,смт_______________вул._____________________буд._______кв.______ 
   Контактний телефон: моб.______________________, дом._______________e-
mail______________ 
4. Ваша дитина вчиться в СШ ______клас________                     
5. В  �1 зміну       �2 зміну 
6. Вік _______років, 7. Ріст ________см 8. Вага________кг  
9. Чи відвідує дитина додаткові заняття (факультативи, музика, спорт)? так;   ні 
        Якщо відвідує- то які саме? _______________ 
10. Мама:      Здорова;     хвора (чим_____________________________________) 
11. Чи курить мама?:   � так              � ні       
12. Тато :      Здоровий;  хворий (чим?___________________________________) 
13. Чи курить тато?:    �так                �ні         
14. Дохід Вашої сім’ї, на Вашу думку:�достатній для основних потреб родини; �недостатній.  
15. Кількість дітей в сім’ї:      1;        2;    3;   4 і більше 
16. Чи дитина живе з обома батьками? так; лише з мамою; лише з батьком; інше_____ 
17. Чи хтось з батьків проживає окремо від дитини через те, що був змушений виїхати за 
кордон (на заробітки)?   так, мати;     так, батько;            ні, такого немає 
18. Кількість членів сім’ї, які проживають з дитиною:           1; 2;   3; 4 і більше 
19. Умови проживання дитини можна вважати як: комфортабельні; є певні незручності 
(які?_____________) 
20. Чи має дитина власну кімнату?              так;  ні 
21. Чи є у дитини письмовий стіл?              так; ні 
22. Чи є в дитини певний розпорядок дня? так;  ні 
23. Чи виконує дитина ранкову зарядку?     так;  ні 
24. Скільки годин на день дитина дивиться телевізор?        1  2  3  4  5 
25. Скільки годин на день дитина сидить за комп’ютером? 1  2  3  4  5 
26. З якою метою дитина вмикає комп’ютер найчастіше? 
      «посидіти» в соцмережах;       підготувати домашнє завдання; пограти в ігри 
27. Тривалість сну протягом доби:  менше 6 год;  7-8- год;              більше 8 год. 
28. Тривалість відпочинку протягом доби:                1 год;                 2-3 год;          більше 
3 год. 
29. Чи гуляє дитина більше 2 годин на день?            так;             ні 
30. Як дитина зазвичай проводить вільний час? читання книжок;    перегляд ТБ;  
рухливі ігри 
31. Оцініть спосіб життя дитини?                        малорухомий;          активний 
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32. Оцініть харчування  Вашої дитини?           добре;                       задовільне;     погане 
33. Чи регулярне харчування в дитини?              так, регулярне;         ні, нерегулярне      
34. Кількість прийомів їжі на добу:    менше 3 разів,  3-4 рази,      більше 4 разів 
35. Чи снідає дитина?   так                ні       
36. Сніданок:                  теплий        сухий (канапки) 
37. Чи обідає дитина?    так              ні        
38. Де обідає дитина:    вдома          в школі 
39. Що дитина їсть в школі? чіпси; печиво; канапки; булочки; зупи; 2 страви; 
чай; сік  
40. Чи є підвечірок?           так          ні         
41. Чи вечеряє дитина?      так          ні 
42. Чи різноманітне щоденне меню дитини?     так;      ні 
43. Яку їжу переважно включає меню дитини? овочі;  каші; мучні вироби; м’ясо; 
інше_____ 
44. Чи можна сказати, що в раціоні дитини переважають чіпси, солодощі, напівфабрикати? 
так  ні 
45. Яким способом найчастіше готується їжа для дитини?варена;  парена;  смажена 
46. Які «перекуски» любить дитина? солодке; чіпси;  печиво; канапки;; 
макдональдс;  
                                                                 інше___________ 
47. Чи в їжі є спеції? так     ні            
48. Чи вживає дитина газовані води (кока-кола, пепсі, фанта, спрайт)? так;                       ні   
49. Яку їжу найчастіше вживає  дитина?                             домашня;   напівфабрикати;  
фаст-фуд 
50. Чи харчується дитина у фіксований час (по годинах)?так   ні                         
не завжди 
51. Чи регулярно вживає дитина гарячу їжу?     так               ні  
52 .Які напої дитина п’є зазвичай (вкажіть)? ______________________________________ 
53. Чи займається дитина спортом? так (вкажіть, яким. ______________)           ні 
54. Яка успішність у навчанні Вашої дитини?   задовільна            добра           відмінна 
55. Чи помічали Ви у дитини дратівливість, невмотивовану агресивність?так    ні 
56. Чи часто у Вашої дитини буває пригнічення настрою?         так        ні 
57. Чи обговорюєте Ви з дитиною її проблеми?                          ніколи  рідко часто 
58. Дитина потрапляє в конфліктні ситуації: в школі; в сім’ї; і в школі, і в сім’ї; немає 
такого 
59. Чи помічали Ви, що дитина курить?         так         ні 
60. Чи вживає дитина слабоалкогольні напої (пиво, бір-мікс і т.п.)?так   ні 
61. Чи є у Вашій родині люди з надмірною масою тіла?         так   ні 
62. Чи хворіють в  родині на хвороби шлунка?           так   ні 
63. Чи знаходили в дитини коли-небудь глисти?    так         ні 
64. Дитина на Вашу думку:                                       �здорова;  �потребує обстеження;  �хвора 
65. Чи є у Вашої дитини які-небудь хронічні захворювання? так ;         ні 

       Якщо є- вкажіть:________________________________________________________ 
 
Дата заповнення анкети     ________________                          Дякуємо за витрачений час! 
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ДОДАТОК Б 
           SF-36                                                                       ПІІБ дитини   ___________________________ 

ІНСТРУКЦІЯ: цей опитувальник містить питання, що стосуються Ваших поглядів на своє здоров'я. Надана інформація 
допоможе стежити за тим, як Ви себе почуваєте і наскільки добре справляєтеся зі своїми звичайними 
навантаженнями.Відповідайте на кожне запитання, позначаючи вибрану Вами відповідь так, як це вказано. Якщо Ви 
не впевнені в тому, як відповісти на запитання, будь ласка, оберіть таку відповідь, яка найточніше відображає Вашу 
думку. 
 
1. В цілому Ви оцінили б стан Вашого здоров'я як: 

 (обведіть одну цифру)  
Відмінний 1 
Дуже добрий 2 
Добрий 3 
Посередній 4 
Поганий 5 

2. Як би Ви в цілому оцінили своє здоров'я зараз у порівнянні з тим, що було рік тому? 
 (обведіть одну цифру)  

Значно краще, ніж рік тому 1 
Трохи краще, ніж рік тому 2 
Приблизно таке ж, як рік тому 3 
Дещо гірше, ніж рік тому 4 
Набагато гірше, ніж рік тому 5 

3. Наступні питання стосуються фізичних навантажень, з якими Ви, можливо, стикаєтеся 
протягом свого звичайного дня. 

Чи обмежує Вас стан Вашого здоров'я в даний час у виконанні перелічених нижче фізичних 
навантажень? Якщо так, то якою мірою? 

(обведіть одну цифру в кожному рядку) 
 Так, значно 

обмежує 
Так, трохи 
обмежує 

Ні, зовсім не 
обмежує 

а. Важкі фізичні навантаження, такі як біг, 
підняття вантажів, заняття силовими видами 
спорту 

1 2 3 

б. Помірні фізичні навантаження, такі як 
пересунути стіл, попрацювати з пилососом, 
збирати гриби або ягоди 

1 2 3 

в. Підняти або нести сумку з продуктами 1 2 3 
г. Піднятися пішки по сходах на кілька прольотів 1 2 3 
д. Піднятися пішки по сходах на один проліт 1 2 3 
е. Нахилитися, встати на коліна, присісти 
навпочіпки 1 2 3 

ж. Пройти відстань більше одного кілометра 1 2 3 
з. Пройти відстань в кілька кварталів 1 2 3 
и. Пройти відстань в один квартал 1 2 3 
к. Самостійно вимитися, одягнутися 1 2 3 

4. Чи бувало за останні 4 тижні, що Ваш фізичний стан викликав труднощі у Вашій роботі 
(навчанні) або іншій звичайній повсякденній діяльності, внаслідок чого 

(обведіть одну цифру в кожному рядку) 

 ТАК НІ 
а. Довелося скоротити кількість часу, який витрачається на роботу 
або інші справи 1 2 

б. Виконали менше, ніж хотіли 1 2 
в. Ви були обмежені у виконанні якого-небудь певного виду роботи 
або іншої діяльності 1 2 

г. Були труднощі при виконанні своєї роботи або інших справ 
(наприклад, вони вимагали додаткових зусиль) 1 2 

 
5. Чи бувало за останні 4 тижні, що Ваш емоційний стан викликав труднощі у Вашій роботі (навчанні) 
або іншій звичайній повсякденній діяльності, внаслідок чого 

(обведіть одну цифру в кожному рядку) 
 ТАК НІ 
а. Довелося скоротити кількість часу, що витрачається на роботу, 
навчання або інші справи 

1 2 

б. Виконали менше, ніж хотіли 1 2 
в. Виконували свою роботу або інші справи не так акуратно, як зазвичай 1 2 
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6. Наскільки Ваш фізичний або емоційний стан протягом останніх 4 тижнів заважав Вам проводити час 
з сім'єю, друзями, сусідами або в колективі? 

(обведіть одну цифру)  
Зовсім не заважав 1 
Трохи 2 
Помірно 3 
Сильно 4 
Дуже сильно 5 

7. Наскільки сильний фізичний біль Ви відчували за останні 4 тижні? 
 

(обведіть одну цифру)  
Зовсім не відчував (-ла) 1 
Дуже слабкий 2 
Слабкий 3 
Помірний 4 
Сильний 5 
Дуже сильний 6 

8. В якій мірі біль протягом останніх 4 тижнів заважав Вам займатися Вашою нормальною роботою 
(включаючи роботу поза домом і вдома)? 

                                                                                                 (обведіть одну цифру)  
Зовсім не заважав 1 
Трохи 2 
Помірно 3 
Сильно 4 
Дуже сильно 5 

 
9. Наступні питання стосуються того, як Ви себе почували і яким був Ваш настрій протягом останніх 4 
тижнів, будь ласка, на кожне питання дайте одну відповідь, що найбільше відповідає Вашим відчуттям.Як 
часто протягом останніх 4 тижнів ...                                                          (обведіть одну цифру в кожному рядку) 

 Весь час Більшість 
часу Часто Іноді Рідко Ні разу 

а. Ви почувалися бадьорим(-ою)? 1 2 3 4 5 6 
б. Ви сильно нервували? 1 2 3 4 5 6 
в. Ви почувалися таким(-ою) пригніченим(-
ою), що ніщо не могло Вас підбадьорити? 1 2 3 4 5 6 

г. Ви почувалися спокійним(-ою) і 
умиротвореним(-ою)? 1 2 3 4 5 6 

д. Ви почувалися повним(-ою) сил і енергії? 1 2 3 4 5 6 
е. Ви почувалися упавшим(-ою) духом і 
сумним(-ою)? 1 2 3 4 5 6 

ж. Ви почувалися змученим (ою)? 1 2 3 4 5 6 
з. Ви почувалися щасливим (-ою)? 1 2 3 4 5 6 
и. Ви почувалися втомленим (-ою)? 1 2 3 4 5 6 

 
10. Як часто за останні 4 тижні Ваш фізичний або емоційний стан заважав Вам активно 

спілкуватися з людьми (провідувати друзів, родичів і т.п.)?                           (обведіть одну цифру) 
Весь час 1 
Більшу частину часу 2 
Іноді 3 
Рідко 4 
Жодного разу 5 

 
11. Наскільки вірно чи невірно застосовується відносно до Вас кожне з нижче перерахованих 

тверджень?                                                                                                                         (обведіть одну цифру) 
 Безперечно 

вірно 
В основному 

вірно Не знаю В основному 
невірно 

Безперечн
о  

невірно 
а Мені здається, що я більш схильний(а) до хвороб, 
ніж інші 1 2 3 4 5 

б Моє здоров'я не гірше, ніж у більшості моїх 
знайомих 1 2 3 4 5 

в. Я очікую, що моє здоров'я погіршиться 1 2 3 4 5 
г. У мене відмінне здоров'я 1 3 3 4 5 
ДЯКУЄМО ЗА ВИЧЕРПНУ ВІДПОВІДЬ!              
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ДОДАТОК В 
 

ОПИТУВАЛЬНИК САН (Самопочуття, Активність, Настрій) 
Шановний пацієнте!  
Просимо відповісти на декілька питань, що стосуються Вашого самопочуття, активності та 
настрою на даний момент. Відповіді на ці запитання дадуть змогу оцінити Ваш 
психоемоційний стан та виявити індивідуальні особливості Вашого самопочуття. 
Необхідно співвіднести свій стан зі шкалою 3 2 1 0 1 2 3 кожної пари ознак. Наприклад, між парою тверджень 
"Самопочуття хороше" і "Самопочуття погане" розташовані цифри 3 2 1 0 1 2 3. Цифра "0" відповідає 
середньому самопочуттю, яке Ви не можете віднести ні до поганого, ні до хорошого. «Одиниця», що 
знаходиться зліва від "0" відбиває самопочуття - вище середнього, а цифра «три» - відповідає прекрасному 
самопочуттю. Ті ж цифри в цьому рядку, що стоять праворуч від цифри "0", аналогічним чином 
характеризують Ваше самопочуття, якщо воно нижче середнього. Таким чином, послідовно розглядається і 
оцінюється кожен рядок даного опитувальника. У кожному разі, у відношенні кожної пари тверджень Ви 
здійснюєте свій вибір, відзначаючи необхідне значення шкали "3 2 1 0 1 2 3". 
№п/п Оцінки Бали Оцінки Примітка 
 1   Самопочуття добре  3 2 1 0 1 2 3  Самопочуття погане   Х  
 2   Почуваюся сильним  3 2 1 0 1 2 3  Почуваюся слабким    Х  
 3   Пасивний  3 2 1 0 1 2 3  Активний   
 4   Малорухливий  3 2 1 0 1 2 3  Рухливий   
 5   Веселий  3 2 1 0 1 2 3  Сумний   Х  
 6   Гарний настрій  3 2 1 0 1 2 3  Поганий настрій   Х  
 7   Працездатний  3 2 1 0 1 2 3  Розбитий   Х  
 8   Сповнений  сил  3 2 1 0 1 2 3  Знесилений   Х  
 9   Повільний  3 2 1 0 1 2 3  Швидкий   
 10   Бездіяльний  3 2 1 0 1 2 3  Діяльний  
 11   Щасливий 3 2 1 0 1 2 3  Нещасний  Х  
 12   Життєрадісний 3 2 1 0 1 2 3  Похмурий   Х  
 13   Напружений 3 2 1 0 1 2 3  Розслаблений  Х  
 14   Здоровий  3 2 1 0 1 2 3  Хворий  Х  
 15   Байдужий  3 2 1 0 1 2 3  Захоплений   
 16   Незацікавлений 3 2 1 0 1 2 3  Зацікавлений   
 17   Захоплений 3 2 1 0 1 2 3  Сумовитий  Х  
 18   Радісний 3 2 1 0 1 2 3  Печальний  Х  
 19   Відпочилий 3 2 1 0 1 2 3  Втомлений  Х  
 20   Свіжий 3 2 1 0 1 2 3  Виснажений  Х  
 21   Сонливий  3 2 1 0 1 2 3  Збуджений  
 22   Бажання відпочити  3 2 1 0 1 2 3  Бажання працювати   
 23   Спокійний 3 2 1 0 1 2 3  Схвильований  Х  
 24   Оптимістичний  3 2 1 0 1 2 3  Песимістичний   Х  
 25   Витривалий 3 2 1 0 1 2 3  Втомливий  Х  
 26   Бадьорий  3 2 1 0 1 2 3  Млявий  Х  
 27   Міркувати тяжко  3 2 1 0 1 2 3  Міркувати легко   
 28   Розсіяний 3 2 1 0 1 2 3  Уважний  
 29   Сповнений надій  3 2 1 0 1 2 3  Розчарований  Х  
 30   Задоволений 3 2 1 0 1 2 3  Незадоволений  Х 
 
Примітка: Ці пункти обробляються в зворотному порядку: 7 6 5 4 3 2 1 бал. 
 
Дякую за участь в опитуванні!                                         
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ДОДАТОК Г 
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ДОДАТОК Д 

 
 

Примітка. Для ознайомлення наведено фрагмент опитувальника PedsQL™.      
       Публікація повної версії заборонена правовласником 
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узагальнення анамнестичних та клінічних даних, статистичну 

обробку, підготовлено статтю до друку). 

3. Няньковський С.Л., Садова О.Р. Основні показники якості життя у 

дітей з хронічною гастродуоденальною патологією // Науковий вісник 

Ужгородського університету. Серія «Медицина». 2014. №1 (49). С. 

219-222. (Дисертант провела літературний пошук, набір клінічного 

матеріалу, аналіз та узагальнення одержаних результатів, 

статистичну обробку матеріалу, оформлення статті до друку).  

4. Няньковський С.Л., Садова О.Р. Динаміка параметрів якості життя при 

гастроезофагеальній рефлюксній хворобі в дітей підліткового віку  // 

Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. 2015. №2. С. 

48-50. (Дисертантом здійснено клінічне обстеження хворих, аналіз та 

узагальнення анамнестичних, клінічних та інструментальних даних, 

підготовлено статтю до друку). 

5. Няньковський С.Л., Садова О.Р. Оцінка ефективності терапії 

виразкової хвороби шлунка та дванадцятипалої кишки в дітей 



176 
 

підліткового віку з позиції критеріїв якості життя // Здоровье ребенка. 

2016. №5.1 (73.1). С. 23-28. (Дисертант провела аналіз сучасних 

літературних джерел, здійснила клінічні обстеження хворих, аналіз 

та узагальнення анамнестичних та клінічних даних, статистичну 

обробку, підготувала статтю до друку). 

6. Няньковський С.Л., Садова О.Р.  Харчова поведінка та якість життя 

школярів старших класів м.Львова // Здоровье ребенка. 2018. Т.13, №1. 

С. 40-47.  (Дисертантом здійснено набір клінічного матеріалу, аналіз 

та узагальнення одержаних результатів, статистичну обробку 

матеріалу, підбір літературних джерел, оформлено статтю до 

друку). 
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ДОДАТОК Ж 

Відомості про апробацію результатів дисертації 

1. Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми та стан 

розвитку медичної науки та практики в Україні», м.Дніпропетровськ, 

11-12 липня  2014 року (тези).  

2. Міжнародна науково-практична конференція «Медична наука та 

практика: виклики і сьогодення», м.Львів, 21-22 серпня 2015 року 

(тези). 

3. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні 

питання фізіології, патології та організації медичного забезпечення 

дітей шкільного віку та підлітків. Проблеми реабілітації дітей з 

хронічною патологією», м.Харків, 19 листопада 2015 року (тези). 

4. Науково-практична конференція з міжнародною участю 

"Мультидисциплінарний підхід в педіатрії та сімейній медицині", м. 

Київ, 16-17 квітня 2015 року (тези). 

5. Науковий симпозіум з міжнародною участю «Сучасна педіатрія з 

позиції доказової медицини», м.Львів, 8-9 листопада 2016 року (усна 

доповідь). 

6. International research and practice conference “Innovative technology in 

medicine: experience of Poland and Ukraine”, Lublin, April 28–29, 2017 

(тези). 

7. Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні досягнення 

медичних наукових досліджень в Україні та країнах ближнього 

зарубіжжя», м.Київ, 6-7 жовтня 2017 року (тези). 

8. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасна 

педіатрія з позиції доказової медицини», м.Львів, 8-9 листопада 2017 

року (усна доповідь). 
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ДОДАТОК З 

Впровадження результатів дослідження 
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	Таблиця 2.2 − Шкали опитувальника  SF-36
	Рисунок 3.1 − Залежність показників якості життя від повноцінності обідів за даними опитувальника SF-36 (* − р˂0,05).
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