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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ
АЛТ

–

аланінова трансаміназа

АС

–

ацетонемічний синдром

Ацетил-КоА –

ацетил-коензим А

ЕЕГ

–

електроенцефалографія

ЕКГ

–

електрокардіографія

ГХ/МС

–

газова хроматографія/масспектрометрія

ГРВІ

–

гостра респіраторна вірусна інфенція

ДСТ

–

дисплазія сполучної тканинини

ДЖМ

–

дисфункція жовчного міхура

ЖКХ

–

жовчнокам'яна хвороба

ЖМ

–

жовчний міхур

ІМТ

–

індекс маси тіла

МКХ

–

міжнародна класифікація хвороб

НДСТ

–

недиференційована дисплазія сполучної тканинни

НААК

–

нервово-артритична аномалія конституції

НЕЖК

–

неестерифіковані жирні кислоти

ОК

–

органічні кислоти

САБ

–

синдром ацетонемічної блювоти

СЦБ

–

синдром циклічної блювоти

СКХ

–

сечокам'яна хвороба

ССС

–

серцево-судинна система

УЗД

–

ультразвукова діагностика

ЦНС

–

центральна нервова система

ЦТК

–

цикл трикарбонових кислот

ТТ

–

травний тракт

ЧСС

–

частота серцевих скорочень

ШКТ

–

шлунково-кишковий тракт
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ВСТУП
Актуальність теми. Проблема ранньої діагностики, прогнозування
перебігу та лікування синдрому ацетонемічної блювоти (САБ) у дітей з
соматичною патологією в останні десятиріччя набула актуальності в усьому
світі. Це обумовлено значною поширеністю патології [37, 44, 50] ранньою
клінічною маніфестацією синдрому, частою необхідністю госпіталізації
пацієнта, схильністю до рецидивуючого перебігу ацетонемічних кризів [101] та
формуванням соціально значимої патології (подагра, метаболічний синдром,
сечокам’яна та жовчнокам’яна хвороби, цукровий діабет тощо) з втратою
працездатності в дорослому віці [6].
В багатьох наукових публікаціях відзначається збільшення частоти САБ у
дітей [70, 82, 101]. Однак сучасна поширеність і вікові аспекти захворюваності
на САБ у дітей в України залишаються маловивченими [28].
У вітчизняній фаховій літературі синдром ацетонемічного блювання
визначається як сукупність симптомів, зумовлених підвищеним вмістом у крові
кетонових тіл (КТ): ацетону, ацетооцтової кислоти та β-оксимасляної кислоти
[6, 8, 14, 50, 84]
Найчастішими провокуючими чинниками кризових станів є вірусні
інфекції, харчові похибки та психоемоційне навантаження – фактори, що через
механізм стресу підвищують енергопотреби організму і, у частини дітей,
супроводжуються виразним кетогенезом з розвитком ацетонемії [14, 50, 84]
В останні роки уявлення про патогенез САБ розширилися: доведена
значуща роль мітохондріальної дисфункції, вегетативних порушень [5]
енергодефіцитного стану [33] та розглядається роль дисплазії сполучної
тканини [96], поширеність якої в сучасних умовах збільшується [69].
Ю. Г. Антипкин (2005) відмічає погіршення стану здоров’я дітей України
в умовах дії різних екологічних чинників. За даними Л. В. Курило (2007),
ацетонемічний синдром може бути проявом дизадаптозу дитячого організму до
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несприятливих екологічних факторів та нефізіологічних компонентів їжі
(барвники, стабілізатори, консерванти).
Залишається дискусійним питання щодо генетично детермінованих
особливостей обміну речовин при цій патології, ролі зовнішніх факторів,
причин рецидивування ацетонемічних кризів. В літературних джерелах
практично відсутні систематизовані, експериментально і клінічно підтверджені
дані стосовно психологічних, метаболічних і нейрофізіологічних аспектів САБ
залежно від віку дітей. Відкритим також є питання щодо сучасної поширеності
САБ серед дітей різних вікових груп. Відсутні математичні моделі
прогнозування рецидиву захворювання з урахуванням статистично значимих
факторів

ризику.

Недостатньо

розробленим

є

клініко-патогенетичне

обґрунтування протирецидивної терапії пацієнтів з САБ. Саме цим питанням
присвячене наукове дослідження.
Саме цим питанням присвячене наукове дослідження.
МЕТА РОБОТИ – удосконалення прогнозування і протирецидивного
лікування синдрому ацетонемічного блювання у дітей з соматичною патологією
на

основі

вивчення

його

клінічних,

психологічних

та

метаболічних

особливостей в кризовий і міжкризовий періоди.
Для досягнення мети поставлені наступні завдання:
1. З’ясувати частоту та особливості клінічно маніфестних проявів
синдрому ацетонемічної блювоти у дітей різних вікових груп та статі за останні
10 років.
2. Вивчити психологічні та нейрофізіологічні особливості дітей з
синдромом ацетонемічної блювоти на тлі соматичної патології.
3. Вивчити метаболічні порушення в кризовий та міжкризовий період
синдрому ацетонемічної блювоти у пацієнтів із соматичними захворюваннями.
4. Визначити статистично значимі фактори ризику рецидивування
синдрому ацетонемічної блювоти та розробити прогностичну математичну
модель.
5. Науково

обґрунтувати,

розробити,

оцінити

ефективність

та
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впровадити в практику закладів охорони здоров’я комплексну програму
протирецидивного лікування синдрому ацетонемічної блювоти у дітей.
Предмет

дослідження:

фактори

ризику,

психологічний,

нейрофізіологічний та метаболічний стан пацієнтів з синдромом ацетонемічної
блювоти
Обєкт дослідження: рецидивуючий синдром ацетонемічної блювоти у
дітей
Методи

дослідження:

хроматографічний,

клініко-анамнестичний,

інструментальний,

лабораторний,

тестово-психологічний,

аналітико-

статистичний.
Наукова

новизна

одержаних

результатів.

Отримані

результати

дослідження доповнили сучасні епідеміологічні дані щодо САБ у дітей:
підтверджено збільшення частоти САБ в 5 разів за десятирічний період та
виявлено феномен, так званого, «омолодження» патології.
Вперше методом газової хроматографії-масспектрометрії (ХГ-МС) сечі
удосконалено діагностику метаболічних порушень при рецидивуючому САБ.
Вперше у пацієнтів в кризовому та міжкризовому періоді САБ виявлено
мультикомпонентні енергетично значимі метаболічні порушення: в циклі
Кребса, процесах гліколізу, окислення жирних кислот і обміні амінокислот.
Вперше у хворих з САБ комплексно вивчені рівні метаболітів-індикаторів
недостатності

ензимовітамінів

групи

В,

вітаміну

С,

коензиму

Q10,

макроелементу магнію й мікроелементів (марганцю, хрому, ванадію, селену), а
також

розширено

сучасні

уявлення

щодо

патогенетичних

механізмів

рецидивування САБ.
Вперше встановлено, що рецидивуючий САБ найчастіше (61,7 %)
виявляється у дітей з фенотиповими ознаками недиференційованої дисплазії
сполучної тканини (ДСТ) та характеризується в 3 рази вищими рівнями маркера
деградації колагену – гідроксипроліну, ніж у здорових дітей.
Вперше науково обґрунтовано, створено і підтверджено ефективність
комплексної терапевтичної програми метаболічної корекції обмінних порушень
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при САБ у дітей із застосуванням нутрітивної підтримки спеціалізованим
високоенергетичним продуктом лікувального харчування та усуненням
дефіциту магнію і вітаміну В6.
Підтверджено

профілактичну

ефективність

розробленої

лікувальної

програми протягом 6 місяців спостереження з достовірним зменшенням
частоти рецидивів САБ, скарг на болі в животі і в кінцівках, порушення апетиту
чи сну та покращанням психоемоційного статусу дітей.
Набула подальшого розвитку концепція дієтотерапії у дітей з САБ, що
базується на принципах гіпокетогенності з урахуванням типу кристалурії та
оптимізації раціону харчування продуктами, багатими на магній.
Практичне значення отриманих результатів. Вперше розроблений
комплекс статистично значимих прогностичних факторів рецидивуючого
перебігу САБ у дітей з соматичною патологією (обтяженість сімейного
анамнезу по захворюваннях серцево-судинної системи (I = 1,6), сечокам’яній
хворобі (I = 1,6), холелітіазу (I = 1,2), загроза переривання / гормональна
підтримка вагітності у матері (I = 1,7), патологія жовчовивідних шляхів після
року життя (I = 2,0), скарги на болі в кінцівках / суглобах (І = 1,1); тривало
знижений / вибірковий апетит у дитини (I = 1,0), гіпоксично-ішемічне ураження
ЦНС в ранньому віці (I = 0,8); обтяженість сімейного анамнезу по мігрені
(I = 0,5) і цукровому діабету (I = 0,5), астенічна тілобудова (І = 0,5), патологічна
жовтяниця

в

неонатальному

періоді

(І = 0,5)

та

створена

відповідна

прогностична математична модель, що дає змогу формувати групи дітей з
підвищеним

ризиком

рецидивування

САБ

і

своєчасно

застосувати

протирецидивні заходи.
Вперше використана і доведена висока інформативність ГХ-МС сечі для
діагностики метаболічних порушень при САБ і диференціальної діагностики
вроджених

захворювань

обміну

речовин,

що

супроводжуються

гіперкетонемією.
Вперше розроблено і доведено ефективність послідовного включення в
терапію рецидивуючого САБ у дітей спеціалізованого високоенергетичного
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дитячого лікувального продукту харчування, а також препарату магнію з
вітаміном В6 та магнієвмісної мінеральної води, що сприяє скороченню
тривалості клінічних проявів кризу, достовірно зменшує частоту рецидивів і
покращує психосоматичний статус хворих протягом 6 місяців спостереження.
Практичні рекомендації згідно результатів дослідження впроваджено в
практику роботи Київської обласної дитячої лікарні № 1, дитячої клінічної
лікарні № 2 м. Києва, дитячої клінічної лікарні № 8 м. Києва, міської дитячої
лікарні імені Б. Я. Резніка м. Одеси, дитячої клінічної лікарні № 6 м. Дніпра та
дитячої обласної клінічної лікарні м. Полтави.
Результати дослідження використовуються в навчальному процесі на
кафедрі дитячих і підліткових захворювань НМАПО імені П. Л. Шупика на
передатестаційних циклах, циклах спеціалізації, стажування з «Педіатрії» і
«Дитячої гастроентерології» та циклах тематичного удосконалення.
Особистий внесок здобувача
У процесі виконання дисертації автором особисто проаналізовано
наукову і патентну літературу, визначено мету і завдання дослідження.
Власноруч проведена робота з архівними матеріалами, виконані клінічні
спостереження в умовах стаціонару та катамнестичні спостереження на
поліклінічному етапі, самостійно проводилась оцінка й інтерпретація даних
анамнестичного, загально клінічних, інструментальних та хроматографічного
методів дослідження. Обґрунтована, розроблена та впроваджена в практичну
діяльність лікувально-профілактичних закладів комплексна терапевтична
програма протирецидивного лікування та доведена її ефективність. Проведено
статистичну обробку та інтерпретацію отриманих результатів, сформульовані
основні положення, висновки та практичні рекомендації.
Автор висловлює щиру подяку за консультативну допомогу в питаннях
діагностики

метаболічних

порушень

члену-кореспонденту

Національної

академії медичних наук України, директору Харківського медико-генетичного
центру, завідувачці кафедри медичної генетики Харківського державного
медичного університету, д. мед. наук, проф. Гречаніній Олені Яківні.
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Апробація
представлено
Всеукраїнській

результатів

та

дисертації.

обговорено

на

науково-практичній

Матеріали

дисертації

науково-практичних
конференції

було

конференціях:

молодих

вчених

з

міжнародною участю «Сьогодення і майбутнє науки в практичній медицині»
(Київ, 2014), XVІ Всеукраїнській науково-практичній конференції «Актуальні
питання педіатрії» (Сидельніковські читання) (Запоріжжя, 2014), науковопрактичній конференції молодих вчених з міжнародною участю «Медицина
ХХІ століття» (Харків, 2014), Українській науково-практичній конференції
«Медико-соціальні аспекти діагностики, лікування та реабілітації захворювань
у дітей» (Київ, 2015), Всеукраїнській науково-практичній конференції з
міжнародною участю «Інновації молодих вчених медиків і їх впровадження в
практичну охорону здоров’я» (Київ, 2015), XVІІ Всеукраїнській науковопрактичній конференції «Актуальні питання педіатрії» (Сидельніковські
читання)

(Дніпропетровськ,

2015),

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), Всеукраїнській
науково-практичній

конференції

молодих

вчених

«Науково-практична

діяльність молодих вчених медиків: досягнення і перспективи розвитку» (Київ,
2016), Міжрегіональній науково-практичній конференції з міжнародною
участю, присвяченій пам’яті проф. Ю. В. Белоусова «Інновації в дитячій
гастроентерології та нутріциології в практиці дитячого та сімейного лікаря»
(Харків, 2016), VІІІ конгресі педіатрів країн СНД «Ребенок и общество:
проблемы здоровья, развития и питания» (Бішкек (Киргизстан), 2016), Науковопрактичній конференції з міжнародною участю «Академічна школа з педіатрії»
(Трускавець, 2017).
Публікації. Основні результати дисертаційних досліджень викладено
в 14 друкованих працях: 2 статтях у наукових фахових виданнях, 6 статтях в
збірниках наукових праць та 6 тез науково-практичних конференцій .
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Обсяг і структура дисертації. Дисертацію викладено на 187 сторінках
машинописного тексту. Робота складається з переліку умовних скорочень,
вступу, огляду літератури, матеріалів та методів дослідження, чотирьох
розділів власних досліджень, аналізу та узагальнення отриманих результатів,
висновків, практичних рекомендацій і списку використаної літератури, що
включає 164 джерела і займає 17 сторінок. Роботу ілюстровано 50 таблицями і
21 рисунком, які займають 13 сторінок. Дисертація містить 9 додатків, що
займають 24 сторінки.
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РОЗДІЛ 1
ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ. СУЧАСНІ УЯВЛЕННЯ ПРО СИНДРОМ
АЦЕТОНЕМІЧНОЇ БЛЮВОТИ У ДІТЕЙ
1.1. Визначення, епідеміологія та фактори ризику виникнення
синдрому ацетонемічної блювоти у дітей
Серед захворювань дитячого віку часто вивляють різні порушення обміну
речовин, що супроводжуються розвитком ацетонемії та ацетонурії. Синдром
ацетонемічного блювання (САБ), або ацетонемічний синдром (недіабетичний
кетоз, недіабетичний

кетоацидоз, ацетонемічна блювота) розглядається

вітчизняними педіатрами як стан, який супроводжується періодичними
ацетонемічними

кризами,

що

характеризуються

гіперурикемією,

гіперкетонемією, ацетонурією та ацидозом [6, 8, 14, 16, 40, 50, 82, 84, 94].
В сучасних публікаціях найчастіше зустрічається визначення, що САБ у
дітей – це сукупність симптомів, зумовлених підвищенням у крові кетонових
(ацетонових) тіл. САБ є поширеною патологією і за даними вітчизняної
літератури, зустрічається у 4-8% дітей у віці від 1 до 13 років [9, 14, 16, 94].
Нині багато авторів відзначають збільшення частоти САБ у дітей [9, 40, 101].
Бережний В.В. та співавтори (2009) вважають ацетонемічний синдром одним з
найрозповсюдженіших захворювань дитячого віку. Шадрін О.Г. (2014)
відзначає, що первинний САБ виявляють у дітей віком від 1 року аж до
перехідного віку та періоду статевого дозрівання. Однак сучасна поширеність і
вікові аспекти захворюваності на САБ у дітей в України залишаються мало
вивченими [28,40]. Якщо в 2006-2007 роках середнім віком маніфестації САБ
вважались 5 років [14, 94], то в 2011 році за даними Охотнікової О. М та
співавт. більша частина (78,2%) госпіталізованих з САБ дітей була вже
молодшою за 5 років, що може свідчити про так зване «омолодження» САБ в
Україні і потребує подальшого дослідження. Для порівняння, за даними Ільєнко
Т. Л. (2011) в Росії більшість (87,8%) госпіталізованих з САБ складають діти 39 років.
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Прийнято виділяти первинний та вторинний САБ [8, 14, 18]. До первинних
форм

відносять

походження

синдром

(ідіопатичний).

ацетонемічного
Вважається,

що

блювання
первинний

конституційного
варіант

САБ

трапляється у дітей з так званою, нервово-артритичною аномалією конституції
(НААК), в основі якої лежать порушення пуринового обміну [6, 40, 82, 93, 101].
Вторинний характер ацетонемія (кетонемія) має при інфекційних,
ендокринних, нервових та хірургічних захворюваннях, а також деяких
порушеннях обміну речовин, маючи при цьому клінічні особливості, характерні
для основного захворювання [6,18] та нашарування проявів кетонемії. Ціла
низка захворювань у дітей супроводжується гіперкетонемією, яку розглядають
як вторинну: декомпенсований цукровий діабет, інсулінова гіпоглікемія,
ренальна глюкозурія, неопластичні процеси, такі генетично детерміновані
захворювання як глікогенози, органічні аміноацидурії тощо [14, 18, 21, 22, 128].
За клінічними проявами та етіопатогенезом САБ багато в чому тотожний
синдрому циклічного блювання (СЦБ) – захворювання, що поширене у світі,
але малодіагностоване в Україні [101].По визначенню СЦБ – це захворювання
переважно дитячого віку, що проявляється стереотипними повторними
епізодами блювоти, що змінюються періодами повного благополуччя [110, 118,
138]. В іноземній літературі синдром циклічної блювоти (Cyclic Vomiting
Syndrome) фігурує під різними назвами і визначається як «синдром циклічного
блювання», «періодичний синдром», «конвульсивний еквівалент» і «мігрень,
що супроводжується нудотою і блюванням» [114, 138]. Деякі зарубіжні автори
відмічають, що СЦБ практично завжди супроводжується кетозом [105, 110,
111, 115, 121]. Згідно даних зарубіжних дослідників кетозом [110, 111, 124,
137] для 99% випадків СЦБ характерна стереотипність кризів, в той час як при
рецидивуючому САБ дані про стереотипність епізодів в літературних джерелах
відсутні. Під стереотипністю визначається однаковий початок та протікання
епізоду хвороби, а саме те, що послідуючий епізод аналогічний попереднім по
часу виникнення, інтенсивності і тривалості. Діагностичні критерії СЦБ
визначені на міжнародному консенсусі в 2006 році (Rome ІІІ –Functional GI
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Disorders). Деякими авторами [33,

60, 74, 83] розглядається перспектива

можливої конвергенції цих нозологічних одиниць, що може бути новим кроком
у вивченні зазначеної проблеми. В нашому дослідженні планується визначити
наскільки стереотипність епізодів характерна для САБ у дітей з соматичними
захворюваннями у сучасних умовах.
Як САБ, так і СЦБ є діагнозами виключення і на етапі диференціальної
діагностики можуть шифруватися по МКХ-10, як R11 - «неуточнена нудота і
блювота». В уніфікованих протоколах МОЗ України від 29.01.2013 в
класифікації

функціональних

гастроінтестинальних

розладів

значиться

Синдром циклічної блювоти (по МКБ -10 шифр R11). В той же час в умовах
діагностики функціональних гастроінтестинальних розладів виділений і
Синдром ацетонемічного блювання без шифру за МКХ - 10. Тому питання про
коректність назви цієї нозології, який відповідає міжнародним критеріям
залишається відкритим [6, 83].
1.2. Патогенез кетонемічних станів
Існуючі уявлення щодо причин розвитку кетонемічних станів базуються
на розумінні головного тригерного фактора – відносного або абсолютного
дефіциту вуглеводів та/або підвищення рівня кетогенних амінокислот і жирних
кислот при забезпеченні енергетичних потреб організму [9, 11, 14, 18, 40, 84].
Відомо, що під дією на організм стресогеннх факторів, неспецифічні реакції
стресу, перш за все, спрямовані на стимуляцію енергетичного забезпечення
пристосувальних процесів. Провідну роль у цих неспецифічних реакціях
відіграє активація гіпоталамічних центрів та збільшення рівнів катехоламінів і
глюкокортикоїдів, що в значних кількостях мобілізуються в кров. Активуючи
катаболічні

процеси, ці гормони сприяють інтенсивній утилізації глюкози

тканинами та сприяють підвищенню в крові другого найважливішого
енергетичного субстрату - вільних жирних кислот (ВЖК) та кетонових тіл [56,
127, 137, 19].
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Проте подібний «форсований» режим функціонування ендокринної
системи через обмеженість функціональних резервів не може тривати довго. На
наступному етапі найважливішим джерелом глюкози як енергетичного
матеріалу стають процеси глюконеогенезу, але на утворення глюкози
витрачається дефіцитний пластичний матеріал – амінокислоти [27, 56, 160].
Таким чином, під дією стресу зміни метаболізму зачіпають першочергово
вуглеводний обиін, і в подальшому - жировий та білковий [56, 129].
Георгиянц М.А. (2006), підкреслює, що у дітей також однією з причин
підвищеного утворення кетонових тіл може бути зниження концентрації
глюкози і відносно високий рівень неестерифікованих жирних кислот. Сприяє
розвитку кетозу у дітей також вроджена або тимчасова недостатність
ферментів, які обумовлюють b-окислення жирних кислот. Автор вважає, що
важливим показником схильності дітей до кетонемії є слабка реакція на
глюкагон під час голодування, а також менша кількість глікогену при більш
високому рівні метаболізму.
У нормі катаболічні шляхи вуглеводного, білкового і жирового обмінів
перехрещуються в циклі Кребса (циклі трикарбонових кислот, цитратному
циклі) – універсальному шляху енергозабезпечення організму [136, 140].
Метаболічною основою кетонемій є стимуляція ліполізу для забезпечення
енергетичних потреб організму при абсолютній чи відносній недостатності
вуглеводів. Дефіцит енергії, пов'язаний з відносною або абсолютною
недостатністю вуглеводів (глюкози) в організмі, супроводжується збільшенням
синтезу неетерифікованих жирних кислот, які використовуються тканинами як
джерело енергії [4,14, 55, 56, 160]. На відміну від інших тканин, центральна
нервова система практично не може використати жирні кислоти в якості
джерела энергії. Тому в печінці частина жирних кислот метаболізується до
кетонових тіл, характерною особливістю яких є здатність проникати через
гематоенцефалічний бар’єр та окислюватися, забезпечуючи тим самим, в
умовах енергодефіциту, достатню кількість енергії для клітин мозку та нервової
тканини [38, 56]. Ці процеси на біохімічному рівні мають таку послідовність. У
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печінці жирні кислоти трансформуються в ацетил-КоА. За умов нормального
обміну головним шляхом метаболізму ацетил-КоА є реакція з оксалоацетатом
(перша реакція циклу Кребса) з подальшим утворенням енергії. Частина
ацетил-КоА використовується для ресинтезу жирних кислот і холестерину.
Лише незначна частка ацетил-КоА іде на утворення кетонових тіл. При
посиленні ліполізу утворюється надмірна кількість ацетил-КоА. За умов
недостатності вуглеводів оксалоацетат використовується для синтезу глюкози,
що зменшує використання ацетил-КоА в циклі Кребса. У результаті
залишається тільки один шлях утилізації ацетил-КоА – утворення кетонових
тіл. Коли їх рівень перевищує функціональні можливості ткан по їх утилізації,
розвивається гіперкетонемія [136] (рис.1.2.1).

Рис.1.2.1 Схема кетогенезу (за Lehninger Albert L., 2000)
При високій концентрації ацетоацетату за рахунок конденсування 2
молекул ацетил-КоА утворюється ацетоацетил-КоА, що метаболізується в
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ацетооцтову кислоту, яка, в свою чергу, може легко переходити у два інших
види кетонових тіл – ацетон і β-оксимасляну кислоту [5, 14, 50, ]. Ацетон не
утилізується тканинами, але виділяється з повітрям, що видихається і сечею
(ацетонурія). Таким шляхом організм видаляє надмірну кількість кетонових тіл,
які не встигають окислюватися і, будучи водорозчинними кислотами,
викликають

розвиток

метаболічного

ацидозу

зі

збільшеним

аніонним

інтервалом – кетоацидозу [18, 38, 39, 153]. Спочатку компенсація обмінних
порушень відбувається за рахунок гіпервентиляції, що призводить до гіпокапнії
та вазоспазму, у тому числі й судин головного мозку. Крім того, для утилізації
кетонових тіл необхідна додаткова кількість кисню, що може викликати
невідповідність між його доставкою та споживанням з розвитком і підтримкою
патологічного стану [14, 17, 29]. Надлишок кетонових тіл подразнює слизову
оболонку травного тракту (ТТ), що клінічно маніфестується блювотою й
абдомінальним больовим синдромом [18, 32, 37, 50, 60].
Також виражений кетогенез може бути проявом порушення обміну
кетогенних (лейцин, лізін) та глікокетогенних (тірозин, триптофан, фенілаланін,
ізолейцин) амінокислот [21, 22, 103, 108, 109]. Відомо, що спадкові метаболічні
порушення можуть проявлятися блювотою та кетоацидозом [21, 112, 121, 129,
154]. До них відносять органічні аміноацидурії [128, 129, 153, 164], порушення
глюконеогенезу, порушену толерантність до фруктози, порфірії [6, 14, 108, 115]
Такі захворювання не завжди вчасно діагностуються і можуть протікати як
періодичні метаболічні кризи, що супроводжуються кетоацидозом [129, 111].
Необхідність диференціювання станів, що супроводжуються кетонемією
потребує
обстеженні

досліджень
доцільним

метаболічного

статусу

представляється

хворих.

застосування

В

комплексному

методу

газової

хроматографії/мас-спектрометрії (ГХ-МС), що дозволяє виявляти органічні
кислоти (ОК) в сечі [19, 34, 42, 43, 107, 115, 122] та діагностувати обмінні
порушення [19, 34, 43, 107, 125, 129, 135, 143, 155]. За даними Гречаніної О.Я.,
Новикової О.М., (2003) діагностична значимість цього методу в процесі
скринінгу спадкових хвороб обміну речовин виявилася високою.
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Аналіз ОК методом ГХ-МС є необхідним етапом при уточненні діагнозу у
пацієнтів з підозрою на органічну ацидурію [22, 42, 129, 150]. ОК входять до
складу основних метаболітів фактично всіх шляхів обміну малих молекул [44].
Метод ГХ-МС дозволяє виявити і кількісно охарактеризувати більш 100
речовин в мікрокількостях біологічного матеріалу [22]. Виявляються зміни в
кількісних характеристиках ОК сечі, пов'язані з порушеннями обміну жирних
кислот, амінокислот, органічних кислот; дефіциту ацилкарнітину, а також
зміни, пов'язані з особливостями харчування.
В літературних джерелах тема порушеня обміну органічних кислот,
дослідження їх екскреції при САБ висвітлена мало, що потребує дослідження
їх рівней у хворих дітей під час кризу.
1.3. Метаболічні порушення при синдромі ацетонемічного блювання у
дітей з соматичною патологією
На

сьогодні

ацетонемічне

блювання

частіше

розглядають

як

поліетіологічне захворювання, в основі розвитку якого лежать порушення
гіпоталамо-гіпофізарно-наднирникової системи

та розладів вегетативної

регуляції з переважанням симпатикотонії [5, 14, 69, 70, 74].
САБ часто супроводжує так звану, нейроартритичну аномалію конституції
та проявляється у вигляді надмірної продукції сечової кислоти, нестабільністю
вуглеводного та ліпідного обміну та медіаторних функцій нервової системи, що
визначають особливості її реакцій [67, 69, 83, 84].
В роботі О. В. Бачуриної в 2010 році доведено, що провідними
патогенетичними механізмами розвитку ацетонемічного синдрому у дітей із
захворюваннями травної системи є підвищення активності симпатичного
відділу вегетативної нервової системи, абсолютний або відносний дефіцит
глюкози та вторинна мітохондріальна дисфункція.
За даними Ершової И.Б. та співавторів (2012) порушення функціонального
стану вегетативної нервової системи були виявлені у всіх обстежених дітей з
САБ та захворюваннями травного тракту і характеризувалися порушеннями
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вегетативного гомеостазу по симпатикотонічному типу. Саме підвищення
активності симпатичного відділу ВНС може зумовлюти напруження процесів
адаптації, схильність до перенапруження і зриву адаптаційних можливостей
організму дитини, що є фактором ризику порушення метаболізму, в тому числі
й розвитку ацетонемічних станів.
Провокуючими факторами можуть бути багато чинників, які в умовах
підвищеної збудливості нервової системи діють стресогенно: переляк, біль,
конфлікт, гіперінсоляція, фізична або психоемоційне напруження, зміна
мікросоціального середовища, харчові похибки і навіть позитивні емоції в
"надлишку " [5, 14, 28, 35]. Сенаторова Г.С. (2007) відмічає, що будь-які
стресогенні, токсичні, аліментарні, ендокринні впливи на енергетичний обмін,
навіть у дітей без генетично обумовленого підгрунття, можуть викликати
розвиток ацетонемічного блювання. Шадрін О.Г. (2014) підкреслює, що
причиною розвитку ацетонемічного синдрому у дітей частіше за все є вірусні
інфекції, незвична їжа, переїдання та психоемоційне навантаження, що
призводять до стресу.
Стресова

реакція

характеризуються

відносним

переважанням

контрінсулярних гормонів та формуванням відносного або абсолютного
дефіциту вуглеводів. Універсальний вуглевод, що використовується в
енергетичних процесах – це глюкоза [122]. На думку Іванова Д.Д. (2012) при
ацетонемічному синдромі порушується утилізація глюкози внаслідок розвитку
транзиторної інсулінорезистентності. В дослідженнях [5], встановлено, що
середні показники глюкози крові у хворих усіх груп не відрізнялись від
нормальних значень, а серед дітей з САБ переважали хворі з підвищеним у 1,2
рази рівнем інсуліну. Рівні глікемії у дітей з ацетонемічним кризом
досліджувалися проф.Тяжкою О.В. та спіавторами (2009 ), гіпоглікемія була
виявлена у 10% хворих дітей, хоча в більш ранніх літературних джерелах
гіпоглікемія вважалося характерною для кризу САБ [9, 39, 52, 55], що може
свідчити про сучасні особливості протікання САБ у дітей та потребує
подальшого вивчення.
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За недостатностіі вуглеводів, спровокованих стресом, проявляється
катаболічна дія контрінсулярних гормонів: посилення ліполізу, збільшення
пулу вільних жирних кислот (ВЖК). ВЖК метаболізуються до ацетил-коензиму
А (ацетил-КоА), частина якого є основою синтеза кетонових тіл. Більша
частина ацетил-КоА є субстратом для циклу Кребсу (цикл трикарбонових
кислот - ЦТК) [92]. При САБ активність компонентів ЦТК знижена, внаслідок
чого інтенсифікуються процеси кетогенезу, з розвитком кетоацидозу [13, 14, 18,
56, 125]. Інформації щодо визначення рівнів органічних кислот - компонентів
ЦТК при САБ в літературних джерелах зустрічається мало. На нашу думку
дослідження цих показників допоможе визначити «проблемні» ділянки ЦТК,
що може дати можливість їх метаболічної корекції. Адже ЦТК – це
універсальний

механізм енергозабезпечення та центр перетину безлічі

метаболічних шляхів в організмі. Окрім значної енергетичної ролі циклу
відводиться також і істотна пластична функція, тобто це важливе джерело
молекул-попередників, з яких в ході інших
синтезуються

важливі

для

життєдіяльності

біохімічних перетворень
клітини

амінокислоти,

вуглеводи, жирні кислоти та ін. [61,92, 136,140]. Порушеня амінокислотного
спектру крові при САБ виявлено в дослідженні Г. Є. Козинкевич ( 2011).
Зменшення активності ЦТК проявляється першочергово енергодефіцитним
станом, що є характерним і для мітохондріальних порушень [148, 155, 160].
Стан енергодефіциту як

характеру ознаку ацетонемічної кризи відмічає

Зайцева Н.Є. (2013).
В останнє десятиліття в медицині в цілому став активно розвиватися так
званий «метаболічна напрямок», що базуються на аналізі обмінних процесів
різних рівнів, в тому числі і порушень клітинного енергообміну, як основи або
фону для багатьох патологічних процесів [68, 142, 148 ]. У зв'язку з цим
з'явилося поняття «мітохондріальні хвороби» та мітохондріальні дисфункції
[142, 110, 111, 120].
Визначена роль мітохондріальних порушень і як етіологічного фактору
розвитку

синдрому

циклічної

блювоти,

який

пов’язаний

з

мутацією
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дезоксирибонуклеїнової кислоти мітохондрій [148,139, 149]. У вітчизняному
дослідженні

[5]

у

дітей

з

кризом

САБ

доведена

роль

вторинної

мітохондріальної дисфункції: виявлено підвищення рівня лактату крові за
незначного підвищення рівня пірувату, незначний дефіцит глюкози, порушення
β-окиснення жирних кислот, і нормалізація показників пролонгувалася до 6
місяців післякризового періоду.
Слід зауважити, що мітохондріальні порушення завжди супроводжуються
проявами енергодефіциту, оскільки мітохондрії є основними «енергетичними
станціями» клітини. В той же час відомо, що при різних інтоксикаціях існує
ймовірність виникнення вторинних мітохондрільних дисфункцій [122]. Для
клініциста оцінка ступеню мітохондріальної дисфункції має істотне значення як
для формування уявлень про суть процесів, що відбуваються на тканинному
рівні, так і для розробки плану терапевтичної корекції патологічного стану [88,
100]. В останні роки неухильно зростає увага до дітей з хронічною
недостатністю енергії або енергодефіцитним станом, який, на думку деяких
авторів [66, 90] слід розцінювати як енергодефіцитний тип конституції. Тривала
відсутність достатнього енергозабезпечення організму дитини призводить до
несприятливих і часто незворотних змін у структурі сполучної тканини,
сповільнення когнітивних функцій, лабільності механізмів вегетативної
регуляції [43, 88]. Порушення клітинної енергетики, як правило, можуть не
виявлятися самостійним захворюванням, однак позначаються на характері
перебігу патології, особливо поєднаної [95]. Такі діти частіше мають рекурентні
захворювання, різну хронічну соматичну патологію, особливо на тлі синдрому
недиференційованої сполучнотканинної дисплазії. У більшості таких дітей
виявляється гіперсимпатикотонічна або асимпатикотонічна реактивність, що
свідчить про перенапруження або виснаження адаптаційних механізмів [85,88].
Враховуючи вищезазначене, можна констатувати, що може створюватися
патологічне хибне коло. З одного боку, підвищуються потреби організму в
основних

харчових

інгредієнтах,

що

відіграють

провідну

роль

у

енергозабезпеченні дитини, але втрачаються при недосконалих технологіях
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виробництва харчових продуктів, а з іншого – погіршується функціональний
стан органів та систем, порушуються метаболічні процеси при виникненні
патології, що призводить до хронічної недостатності енергії [95, 142].
John Neustadt (2006) приводить дані щодо ключових нутрієнтів, потрібних
для функціонування мітохондрій. Так, для ЦТК це магній, сірка, тіамін,
рибофлавін, пантотенова кислота, цистеїн, марганець та ліпоєва кислота. Для
гемозалежних ферметів – залізо, мідь, цинк, піридоксин. Для синтезу карнітина
потрібна аскорбінова кислота. Для піруватдегідрогеназного комплексу –
рибофлавін, нікотинова кислота, тіамін, пантотенова та ліпоєві кислоти. Для
комплексу циклу переносу електронів – убіхінон (коензим Q), рибофлавін,
мідь, сірка. Зазначене свідчить, що недостатність мікронутрієнтів (вітамінів,
макро-, мікро- та ультрамікроелементів) може негативно впливати на
енергетичні процеси організму та потребує подальшого вивчення. При цьому,
багато дослідників, в тому числі вітчизняні, відмічають, що в сучасних умовах
ризик гіповітамінозів та гіпоелементозів у дітей великий [1, 49, 54, 66, 107].
В той же час, ефктивна діагностика таких порушень ускладнюється
різницею в біхімічних та фізіологічних властивостях вітамінів та мінералів і
яскравим прикладом цього є складна діагностика дефіциту есенціального
макроелементу магнію [23, 58, 154]. Магній, як кофактор бере участь у багатьох
ферментативних процесах, зокрема в гліколізі, гідролітичному розщепленні
аденозинтрифосфату (АТФ). Перебуваючи в комплексах з АТФ, іони магнію
забезпечують вивільнення енергії через регулюцію активності магнійзалежних
АТФаз, які необхідні для забезпечення всіх енергозалежних процесів в
організмі. Як кофактор піруватдегідрогеназного комплексу, іони магнію
регулюють надходження продуктів гліколізу до циклу Кребса і перешкоджають
надмірному накопиченню лактату [127, 146]. Крім того, магній активно бере
участь в анаболічних процесах – синтезі та розпаді нуклеїнових кислот, синтезі
білків, жирних кислот і ліпідів. Поширеність латентного та маніфестного
дефициту магнию в дитячій популяції різних країн коливається від 16 до 42 %,
а його клінічні

прояви спостерігаються ще частіше [23, 58]. Труднощі
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діагностики

дефіциту

магнію

обумовлені

тим,

що

Mg++

-

це

внутрішньоклітинний іон, і визначення його концентрації в сироватці крові є
малоінформативним [24].
Саме тому в запланованому дослідженні передбачається визначення як
прямих, так і непрямих показників порушень метабізму, в тому числі ознак
дефіциту магнію, вітамінів групи В, коензиму Q, аскорбінової та фолієвої
кислот, марганцю, селену, шляхом визначення їх метаболічних маркерів відповідних

органічних

кислот

в

сечі

шляхом

газової

хроматографії/масспектрометрії.
1.4. Роль спадкових факторів
Ще донедавна вітчизняні та російські вчені розглядали САБ як клінічний
маркер генетично детермінованих особливостей обміну речовин (або, так
званої, нервово-артритичної аномалії конституції (НААК). НААК - це
полігенно успадкована аномалія обміну речовин, в основі якої лежать
порушення пуринового обміну з надлишковою продукцією сечової кислоти і її
попередників, нестійкість інших видів обміну (в першу чергу, вуглеводного і
ліпідного) зі схильністю до кетозу і медіаторних функцій нервової системи, що
визначають особливості її реакції [10, 29, 32, 70, 83, 84, 93].
До генетичних факторів, що викликають гіперурикемію, відноситься
низка ензимних дефектів: дефіцит гіпоксінтінгуанілфосфорібозілтрансферази і
глюкозо-6-фосфатази на тлі підвищення каталітичної активності ферменту
фосфорибозил-пірофосфатсінтетази [14,84].
Згідно із дослідженнями Овчаренко Л.С. (2003) та Жихаревої Н.В. (2004),
основними маркерами генетичної природи метаболічних порушень у дітей є
фенотипові ознаки (емоційна лабільність, диспептичний синдром, рецидивуюча
ацетонемічна блювота, уратурія у період новонародженості) та зниження на 3050 % концентрації 4-піридоксинової кислоти у сечі. Вважається, що зміни
обмінних процесів, імуноендокринної регуляції у таких дітей можуть стати
чинником тривалого порушення адаптаційних механізмів у них та сприяти
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розвитку органічних захворювань [94].Виділення солей з сечею у дітей з САБ
спостерігається періодично і частіше не пов'язано з інфекцією.
В той же час, за даними досліджень останніх років рівень сечової кислоти
при кризі САБ у дітей змінюється мало. Так, результати дослідження М. І.
Зрячкіна, С. А. Хмілевської (2013) показали, що рівень сечової кислоти
залишався в межах норми, або підвищувався не більше, ніж у 26% обстежених
дітей з САБ. Кристалурія є відмічалася у 37,7% хворих з переважанням уратів і
оксалатів, маючи поєднаний характе майже в половині випадків.
У дослідженні Бачуріної О. В. (2010) рівень сечової кислоти був у межах
норми у всіх обстежених дітей з САБ, і в показниках клінічного аналізу сечі:
уратурії реєструвалися тільки у 1,9% , а в 15% дітей рееструвалася оксалурія.
Спадковий

фактор

порушень

пуринового

обміну

підтверджувався

результатами сімейно-генетичних досліджень дітей з НААК: частота виявлення
нервово-психічних захворювань в родоводі таких дітей становила до 18%,
подагра до 22% випадків. У родичів 1-го ступеню спорідненості - сечокам'яна
хвороба та обмінні артрити зустрічаються в 20 разів частіше, ніж у контрольній
групі. У 2 рази частіше відзначаються захворювання системи кровообігу
(ішемічна хвороба серця, гіпертонічна хвороба), цукровий діабет [32, 84].
У зв'язку з вищеозначеним, доцільним є визначення частоти та типу
кристалурій, що можуть свідчити про метаболічні особливостей перебігу САБ у
дітей в сучасних умовах.
В останні десятиліття уявлення вчених про САБ розширилися. В 2009 році
опубліковано дослідження професора Тяжкої О.В. зі співавторами, в якому
НААК зустрічалась тільки в 46% дітей з САБ, загалом ознаки аномалій
конституції мали 70% хворих дітей.
Прицільну увагу дослідників в останні роки привертає можлива роль в
патогенезі САБ і інших конституційних порушень. Наприклад Зайцева Н.Є.
(2013) вказує на значимість порушень метаболізму сполучної тканини множинні ознаки її дисплазії і стигми дізембріогенезу виявляються у дітей з
САБ. В сучасному дослідженні виявлені характерні зміни амінокислот крові,
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що можуть свідчити про дисплазію сполучної тканини у дітей з САБ [53].
частота виявлення ознак недиференційованої дисплазії сполучної тканини
(НДСТ) у таких хворих в іншому дослідженні досягла 30% [5]. Проблемі
дисплазії сполучної тканини присвячена велика кількість наукових робіт [12,
35, 45, 46, 54, 75, 79, 86, 97, 102, 147] та

відмічається збільшення її

поширеності [69].
Зміни сполучної тканини, пов'язані з порушенням синтезу і функції
похідних колагенових і еластичних білків, Р. Вeighton (1983) запропонував
назвати дисплазиями сполучної тканини (ДСТ). Дефекти сполучної тканини в
своїх проявах дуже різноманітні. Виділяють дві групи ДСТ.
До першої групи відносять ДСТ, що рідко зустрічаються, з відомим генним
дефектом певного типу успадкування та з чіткою клінічною картиною
(синдроми Марфана, Елерса-Данлоса, недосконалий остеогенез та ін.). Ці
захворювання відносяться до спадкових хвороб, так званих, коллагенопатій
[79]. Другу групу складають недиференційовані ДСТ (НДСТ), що найбільш
часто зустрічаються в педіатричній практиці і ознаки яких можна знайти у дітей
з САБ.
В даний час НДСТ прийнято вважати гетерогенної групою захворювань
полігенно-мультифакторіальної етіології, патогенетичну основу яких складають
індивідуальні особливості геному, а клінічну маніфестацію моделюють умови
навколишнього середовища (токсикоз, вплив інфекційних та фізичних факторів
на плід, внутрішньоутробна і перинатальна гіпоксія, інтранатальний травми,
харчові дефекти, погіршення екологічної ситуації, відсутність адекватної
фізичної активності, порушення обміну мікроелементів)

Термін і сила

мутагенного впливу, експресивність і пенетрантність пошкоджених генів
чинять значний вплив на ступінь виразності НДСТ. Експресивність НДСТ
варіює від мінімальних фенотипових особливостей до тяжкої патології
полісистемного масштабу. Основною характеристикою цих дисплазій є
широкий спектр клінічних проявів без певної чіткої клінічної картини [12, 35,
45, 46, 54, 75]. Іншими словами, ДСТ є багаторівневим процесом, що може
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проявлятися на генному рівні, на рівні дисбалансу ферментативного і білкового
обміну, а також на рівні порушення гомеостазу окремих макро- і
мікроелементів [24]. Розроблено класифікацію зовнішніх і внутрішніх ознак
НДСТ [37]. У дітей маркери дисплазії сполучної тканини виявляються
поступово протягом життя [12, 35, 45, 75, 79, 86, 97, 102, 147].
З роками, особливо при несприятливих умовах (екологічна обстановка,
харчування, рекурентні захворювання, стреси), кількість диспластичних ознак і
ступінь їх виразності прогредієнтно зростають, тому що вихідні зміни
гомеостазу поглиблюються зазначеними факторами зовнішнього середовища. В
першу чергу це стосується гомеостазу окремих макро- і мікроелементів, які
беруть безпосередню участь в синтезі колагену, колагенових і еластинових
волокон, а також в модуляції активності ферментів, що визначають швидкість
синтезу і якість сполучнотканинних структур. Це стосується, перш за все, таких
життєво необхідних макроелементів, як магній і кальцій, есенціальних
мікроелементів - міді, цинку, марганцю та умовно есенціального елементу бору
[97]. В останні роки особлива увага прикута до патогенетичної значущості
дизелементозів, зокрема гіпомагніємії [24].
Привертає увагу потужність впливу диспластичних процесів сполучної
тканини на гомеостаз організму, і в той же час неспецифічність їх проявів. Саме
тому, важливим є вивчення як фенотипових проявів НДСТ, так і її метаболітівмаркерів. Відомо, що одним з основних показників метаболізму колагену є
вміст оксипроліну, що відображує катаболізм цього білка [147]. Близько 20%
оксипролінвмісних пептидів, які вивільняються з колагенових молекул,
виводиться з сечею. Тільки 1% оксипроліну сечі знаходиться у вільному
вигляді, решта 99% є компонентами пептидів. При порушеннях синтезу
колагену зменшуються поперечні зв'язки в фібрилах колагену, що призводить
до зростання вмісту легкорозчинного колагену. Тому у хворих з порушеним
метаболізмом сполучної тканини збільшується екскреція оксипроліну з сечею і
вміст його вільної фракції та зменшується рівень зв'язаної фракції. При цьому
виразність біохімічних змін корелює з тяжкістю патологічного процесу [2].
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Оксипролін в сечі зазвичай визначають за методикою J. Bergman і R. Loxley
(1969), в модифікаціях (Є.І. Дайхін і співавт., 1983). Більш сучасним є метод
газової хроматографії- масспектрометрії по методиці S. Schiller і співав. (2000),
застосування якого заплановано в дослідженні [128]. .
Відомо, що розвиток кризів САБ у більшості дітей закінчується після 10-12
років, однак це лише «верхівка айсбергу» [10, 51, 84]. У таких пацієнтів
зберігається висока ймовірність розвитку в подальшому маніфестних форм
подагри, абдомінального ожиріння, порушення толерантності до глюкози,
цукрового діабету 2 типу, сечокам'яної та жовчнокам'яної хвороби, артеріальної
гіпертензії з раннім дебютом, метаболічного синдрому [10, 52, 84, 94].
Вивчаючи генетичні фактори ризику дітей з НААК та ацетонемічним
синдромом Овчаренко Л.С., Жихарева Н.В. (2007) було виявлено, що 82,6%
матерів таких пацієнтів страждали артрозами, 13,3% - гіпертонічною хворобою,
16,6% - ішемічною хворобою серця, 30% - цукровим діабетом і ожирінням [32].
В іншому дослідженні обтяженість сімейного анамнезу у дітей з САБ та
патологією травного тракту була найвищою по захворюваннях травної та
серцево-судинної систем, 54 % і 52 % відповідно. Також достовірно частіше в
сім'ях хворих виявлялися сечокам’яна і жовчнокам’яна хвороби та цукровий
діабет (по 25 % випадків), ожиріння (18%) та мігрені (20%) [5]. Ці дані свідчать
що діти з САБ складають групу високого ризику по розвитку метаболічних
порушень. Більшість дослідників вважають, що діти з НААК відрізняються
спадковою схильністю до хвороб обміну речовин з полігенним спадкуванням, є
потенційними претендентами на розвиток сечокам'яної, жовчнокам'яної
хвороби, ішемічної хвороби серця, подагри і метаболічного синдрому, що є
предиктором у майбутньому розвитку цукрового діабету і високих ризиків
смертності від серцево-судинних захворювань [6, 10, 14, 16, 28, 50, 84. 94].
Зазначимо, що за даними багатьох авторів, у дітей з САБ крім
перерахованих вище соматичних захворювань існує підвищений ризик
формування психо-неврологічних захворювань - мігрені, епілепсії, алкоголізму,
психічних розладів [6, 9].
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1.5. Нейрофізіологічні та психологічні особливості хворих
Вивчення психологічних та нейрофізіологічних особливосей дітей з САБ
викликає інтерес багатьох дослідників.
Так, Сенаторова Г.С. (2007) відзначає , що діти, конституційно схильні
схильні до САБ, вже відразу після народження відрізняються підвищеною
збудливістю, емоційною лабільністю, порушенням сну, лякливістю. Зазвичай,
вони помітно відстають в масі тіла від однолітків, проте нервово-психічний
розвиток, навпаки, випереджає вікові норми. Діти виявляють допитливість,
інтерес до навколишнього, добре запам'ятовують і переказують почуте, проте
часто в поведінці виявляють упертість і негативізм [84] .
Дослідження психологічних особливостей дітей з САБ проводилось і
іншими дослідниками

[5, 31, 69]Авторами була виявлена підвищена

тривожність і агресивність, а також такі характерологічні особливості дитини
як емоційна лабільність, гіперактивність, підвищена комунікабельність.
Важливим представляється дослідженння у дітей з САБ з соматичною
патологією показників тривожності, високі рівні яких зменшують толентність
до стресогенних факторів і можуть впливати на перебіг захворювання.
Представляється важливим також визначення електроенцефалографічних
особливостей дітей з САБ. На сьогодні зроблені значні успіхи у вивченні
нейрофізіології емоцій та локалізації в мозку структур, що регулюють настрій
людини [113]. Показано [47, 103], що ліві лобні префронтальні та праві тім’янопотиличні області мозку відповідають за позитивні емоції, в той час як праві
лобні зони приймають участь в негативних емоціях. При цьому виникає два
фокуси активації кори - один в потиличних областях лівої півкулі, де
потужність альфа-ритму знижена, а внутрішньокіркові зв’язки підвищені з
аналогічними зонами у здорових людей і з симетричними зонами правої півкулі
цих хворих. Така внутрішньокульова неузгодженість рівнів активації передніх
та задніх відділів мозку, яка заважає проведенню інформації від задніх
сприймаючих областей в передні для прийняття рішень і дій, була названа
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«поперековою функціональною блокадою»]. Також ЕЕГ дає можливість
діагностувати порушення характерні для проявів епілепсії, яка може
проявлятися пароксизмами блювоти – синдром Панайотуполоса (доброякісна
тім’яна дитяча епілепсія) [144]. ЕЕГ також дозволяє визначити зміни,
характерні для мігрені, якою часто обтяжена спадковість у дітей з САБ.
За даними Сенаторової Г. С. у дітей з САБ уже з 2-3-річного віку
відзначаються еквіваленти подагричних нападів і кризів у вигляді минущих
нічних болів в суглобах, абдомінальних болів спастичного характеру,
непереносимості запахів, інших видів ідіосинкразії, мігрені. В ряді досліджень
спадковість у дітей з САБ була часто обтяжена мігренню [69, 70] При схожій
нозології - синдромі циклічної блювоти у дітей, роль мігрені як спадкового
фактора не викликає сумніву [105], ризик трансформації СЦБ у мігрень мають
28% хворих [111].
Загальновідомо, що при мігрені, особливо в приступний період, у багатьох
випадках визначаються епілептиформні зміни біоелектричної активності
головного мозку [30]. Роботи, присвячені вивченню електроенцефалографічних
(ЕЕГ) змін при синдромі циклічної блювоти, свідчать про наявність
генералізованої епілептиформної активності і аномальної дельта активності у
частини пацієнтів при епізодах хвороби і зникнення їх привідсутності
симптомів

[113].

При

локалізації

комплексів

«пік-хвиля»

в

тім’яних

відведеннях, висловлювалася думка про дитячу епілепсію з окципітальними
нападами [103]. Робіт присвячених ЕЕГ змінам при САБ у дітей в літературних
джерелах ми не знайшли, що обумовлює необхідність вивчення ЕЕГхарактеристик перебігу САБ у дітей, особливо якщо криз супроводжується
головним болем.
Симптоми САБ нерідко рецидивують і приносять фізичний та емоційний
дискомфорт хворим, порушуючи їх якість життя [60, 101]. Як відомо,
критичним періодом для дітей з САБ є шкільний вік, коли посилюється роль
стресових факторів в школі і сім'ї, а також нераціональне харчування і
наявність функціональних чи хронічних захворювань [6].
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Враховуючи метаболічний генез формування САБ та доведену роль
психологічного стресу у формування його рецидивів, важливим є вивчення
рівнів тривожності у дітей з САБ різного віку та показників шкільної
дезадаптації для формування заходів по їх корекції.
1.6. Клінічні прояви та діагностика синдрому ацетонемічної блювоти
Ацетонемічні кризи виникають раптово або після передвісників (аури), до
яких можна віднести анорексію, млявість, збудження, мігренеподібний
головний біль, нудоту, абдомінальний біль переважно в навколопупковій
ділянці, запах ацетону в повітрі, що видихується [6, 14, 16].
Клінічна картина ацетонемічної кризи включає багаторазову блювоту
протягом 1-5 днів (спроба напоїти або погодувати дитину провокує блювоту);
дегідратацію та інтоксикацію (блідість шкіри з характерним рум'янцем,
гіподинамія, м'язова гіпотонія); занепокоєння і збудження на початку кризи
змінюються млявістю, слабкістю, сонливістю, в рідкісних випадках можливі
симптоми менінгізму і судоми; гемодинамічні порушення (гіповолемія,
послаблення тонів серця, тахікардія, аритмія); спастичний абдомінальний
синдром (переймоподібні або упорні болі в животі, нудота, закреп); збільшення
печінки на 1-2 см, що зберігається протягом 5-7 днів після припинення кризи;
підвищення температури тіла до 37,5-38,5 °С; наявність у сечі, блювотних
масах, повітрі, що видихується, ацетону, у крові – підвищеної концентрації
кетонових

тіл;

такі

зміни

як

метаболічний

ацидоз,

гіпоглікемія,

гіперхолестеринемія,у периферичній крові помірний лейкоцитоз, нейтрофільоз,
помірне підвищення швидкості осідання еритроцитів (ШОЕ) [16, 52]. Кетоз
спричиняє низку несприятливих наслідків для організму дитини. При значному
гіперкетогенезі розвивається кетоацидоз [14, 94, 123]. Його компенсація
здійснюється за рахунок гіпервентиляції, яка призводить до гіпокапнії, що
викликає вазоконстрикцію, в тому числі і церебральних судин, порушується
мікроциркуляція. Надлишок кетонових тіл справляє наркотичний вплив на
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центральну нервову систему (ЦНС), аж до розвитку коми, оскільки ацетон є
жиророзчинником і ушкоджує ліпідний бішар клітинних мембран [123, 51].
Перераховані несприятливі ефекти кетозу в поєднанні з іншими розладами
(гіпо-, ізо- та гіпертонічне зневоднення, метаболічний ацидоз унаслідок втрат
бікарбонату і/або накопичення лактату), сприяють більш тяжкому перебігу
захворювання, збільшують тривалість перебування хворих у відділенні
інтенсивної терапії [14].
Діагностика САБ базується на вивченні анамнезу, аналізі скарг, клінічної
симптоматики та результатів певних інструментальних і лабораторних методів
обстеження [6, 8, 29]. У клінічній практиці для виявлення кетонових тіл
використовують переважно якісні та напівкількісні проби. Відповідно до цих
методик наявність ацетоацетату у клінічному аналізі сечі може вимірюватися
від одного до чотирьох плюсів. Особливостями даної діагностики є те, що
отриманий результат відображає рівень кетонів в організмі за 2–4 години до
проведення дослідження, тобто на момент надходження результатів з
лабораторії справжня виразність кетозу може перевищувати встановлені
значення. Метод визначення ацетоацетату у сечі має ще один недолік –
результат дослідження залежить від кількості рідини, прийнятої дитиною
(прийом більшої кількості рідини дає псевдонегативний результат) та є
непрямим показником кетонемії, оскільки виразність ацетонурії у 3 плюси
відповідає підвищенню рівня кетонових тіл у крові у 400 разів, а 4 плюси – у
600 разів [14, 101]. Більш точним методом визначення кетонових тіл є вміст βкетонів у крові (у нормі – менше 0,5 ммоль/л, підвищений рівень – 0,5–1,0
ммоль/л, кетоацидоз діагностують при концентрації β-кетонів вище 3 ммоль/л)
[73, 101].
В той же час, як відомо з літературних даних, при кетоацидозах в сечу
екскретуються 2 кетонові тіла: ацетоацетат та β-гідроксибутірат [73, 102, 127].
Дослідження рівнів β-гідроксибутирату в сечі при САБ у дітей в літературних
джерелах не зустрічається, тому є небхідність вивчення як рівнів ацетоацетату,
так і β-гідроксибутірату в сечі шляхом ХГ-МС при САБ у дітей.
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1.7. Принципи ліквання та профілактики
Основними напрямками лікування кризів САБ є дезінтоксікація та
регідратація дитини (уніфіковані протоколи МОЗ України, 2013). Приймаючи
до уваги, що основним патогенетичним фактором формування кетонемічніх
станів в організмі людини є відносна, або абсолютна недостатність вуглеводів,
з формуванням енергодефіцитного стану, надзвичайно важливо забезпечити
також раціональне харчування хворої дитини. Саме правильно організованій
водний режим та дієтотерапія сприяє швидкому покращанню самопочуття
дитини та купування проявів ацетонемічного синдрому.
Базисною є своєчасна адекватна оральна регідратиційна терапія, яку
треба починати відразу на амбулаторному етапі лікування, ще до розвитку
блювоти (при наявності у хворої дитини в’ялості, нудоти, зниження апетиту)
[87]. При необхідності, в тяжких випадках можлива комбінація як оральної, так
і інфузійної терапії. Окрім оральної регідратаційної терапії, рекомендовані
ентеросорбенти

4-го

покоління

(діоксид

кремнію),

при

необхідності

здійснюється очисна клізма (1% гідрокарбонат натрію у дозі 100-150 мл на рік
життя) та призначається протиблювотна терапія ондансетроном.
Важливою для терапії ацетонемічного кризу є його харчова корекція.
Саме дієтотерапія дозволяє потужно впливати на обмінні процеси. Цілями
дієтотерапії є "розвантаження" циклу Кребса, усунення та попередження
кетоацидозу, гармонізація сольового обміну [6, 14]. Базовою є гіпокетогенна
дієта з урахуванням типу кристалурії, яка включає безмолочні каші, овочеві
пісні супи, печені яблука, галетне печиво, підсушений хліб [6, 14, 29].
При САБ не рекомендоване голодування, тому що воно буде посилюваті
енергодефіцитній стан та викликати погіршення стану дитини [53, 56].
Проте харчування дітей з САБ суттєво ускладнюється такими факторами
як знижений апетит, відмова від їжі, легкість виникнення блювоти, погіршення
процесів травлення, що може обмежувати поступлення необхідних нутрієнтів в
організм, посилюючи метаболічні порушення. Саме тому до харчування при
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САБ висуваються особливі вимоги. Перевага віддається рідким і напіврідким
легкозасвоюваним калорійним продуктам без подразнюючих складових [14].
Це особливо важливо у випадках, коли дитина сприймає тільки маленькі порції
їжі. З цих позицій, враховуючи особливості патогенезу САБ, становить інтерес
застосування спеціалізованого харчування для дітей ПедіаШур 1,5. Продукт
має приємний органолептичний смак, рідку консистенцію та високий калораж
(1,5 Ккал/мл). В 100 мл харчування міститься 4,2 г білка, 16,39 г вуглеводів
(сахароза, мальтодестрин), 7,47 г жирів (в тому числі з середньоланцюговими
жирними кислотами). До складу входять комплекс 14 вітамінів, в тому числі
В1, В2, В5, В6, В7, В12, аскорбінова та фолієва кислоти, а також 15 мінералів
(включаючи Na, K, Ca, Mg, Se, P) [123]. Важливим є вміст в ПедіаШур 1,5
пребіотичних

компонентів, зокрема двох

видів харчових

волокон

та

фруктоолігосахаридів, які виконують роль пребіотиків і сорбентів, в той же час
ПедіаШур 1,5 не містить лактозу і глютен, тому дозволений
кишковими

розладами

вірусного

або

бактеріального

пацієнтам з

походження,

що

супроводжуються кетонеміями. Зазначимо, що раціональне харчування під час
кризу допомагає забезпечити позитивний енергетичний баланс, сприяючи
можливості переключення напрямку обміну речовин з катаболічного при кризі
САБ на анаболічні процеси, що переважають у здорової дитини.
Вищеозначені особливості складу ПедіаШур 1,5 можуть бути корисними
для харчування дітей з САБ та мати позитивний вплив на основні клінічні
прояви патології. В доступних літературних джерелах досліджень щодо
застосування ПедіаШур 1,5 при САБ у дітей не знайдено, що обгрунтовує
вивчення доцільності застосування цього лікувального дитячого харчування в
комплексній терапії вказаного стану.
Коли стан дитини поліпшується, рекомендовано поступове збільшення
об’єму порцій продуктів та розширення раціону. Рекомендована гіпокетогенна
дієта з урахуванням типу кристаллурії [6, 70].
На сучасному етапі питання ефективного диференційованого проти
рецидивного лікування САБ та реабілітаційної терапії залишається відкритим.
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Згідно даних літератури [70, 87] заходи в період між нападами спрямовані
на профілактику рецидивів ацетонемічних кризів і включають в себе ряд
напрямків. Режимні моменти – прогулянки на свіжому повітрі, рухливі ігри,
заняття фізкультурою, водні процедури, сон протягом 8-10 годин, а дітям
дошкільного віку – денний сон, профілактика інфекційних захворювань.
Рекомендоване виключити з харчування дитини м’ясо молодих тварин і
птиці, жирні сорти м’яса, субпродукти, шоколад, щавель, ревінь, цвітну
капусту, помідори, апельсини, напої, до яких входить кофеїн та газовані напої.
Рекомендують рослинно – молочну дієту, каші, свіжі овочі та фрукти (крім
нерекомендованих), нежирна риба, сир.
Лікування ацетонемічного синдрому в період між нападами проводиться
курсами, не менше 2 разів на рік. Призначаються гепатопротектори, ліпотропні
препарати, салуретики, заспокійливі. Т ривалість застосування седативних
засобів визначається наявністю синдрому підвищеної нервово-рефлекторної
збудливості [87] .
На сьогодні існують розроблені підходи до загальної реабілітаційної
терапії

[84,

87,

93],

однак

є

лише

поодинокі

дослідження,

щодо

диференційованої реабілітації дітей з САБ. Так в дослідженнях Дуки К.Д.,
Ярошевської Т.В. (2011), отримані позитивні результати щодо застосування
препарату Стімол (малат цитрулліну) як в комплексній терапії САБ під час
кризи, так і в період між нападами навесні і восени протягом 2-3 тижнів для їх
профілактики.

При

цьому,

авторами

катамнестичне

дослідження

не

проводилося і використання препарату, згідно інструкції, обмежується віком
дітей старше 6 років.
М.Ф. Денисова, Н.В. Чернега, Н. Н. Музика (2015) підтвердили
ефективність Бетаргіну (цитрат аргініну та бетаїн) в комплексному лікуванні
дітей, госпіталізованих з САБ.
Ніколаєва

О.

В.,

Бачуріна

О.

В.

(2010)

апробували

комплекс

реабілітаційних заходів у дітей з САБ з включенням ноотропних, седативних,
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полівітамінних засобів, антиоксидантів, препарату магнію, есенціальних
фосфоліпідів для попередження його рецидивування.
Зважаючи на тригерну роль стресу у розвитку кризи САБ, доцільним може
бути використання біоорганічних солей магнію, оскільки будь-який стрес
супроводжується дефіцитом цього життєво необхідного макроелементу [24].
На сьогодні відомо, що для дітей з САБ характерним також є дефіцит
піридоксину [68]. Піридоксин прискорює всмоктування магнію в травному
тракті, підвищує його концентрацію в крові та еритроцитах, збільшує
проникність клітинних мембран і зменшує екскрецію магнію з сечею. З другого
боку, магній активує процеси біотрансформації піридоксину [146].
Зазначимо, що досліджень по комплексному протирецидивному лікуванню
САБ,

в

залежності

від

спадкових

факторів,

нейропсихологічних особливостей хворої дитини,

порушень

метаболізму,

в літературних джерелах

нами не знайдено. Тому залишаються актуальними більш глибокі дослідження
етіології та патогенезу синдрому ацетонемічної блювоти у дітей для
розроблення

ефективних

методів

прогнозування

диференційованого його протирецидивного лікування.

та

програми
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РОЗДІЛ 2
МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Відповідно до мети й основних задач, робота проведена в три етапи:
І етап – ретроспективне дослідження поширеності та сучасних особливостей
перебігу САБ у дітей; ІІ етап – проспективне дослідження метаболічних,
психологічних, нейрофізіологічних особливостей дітей з САБ на тлі соматичної
патології з визначенням статистично значимих факторів ризику рецидивування
САБ

та

розробкою

обґрунтування,

прогностичної

створення,

математичної

впровадження

та

моделі;

ІІІ

етап

–

аналіз

ефективності

протирецидивної терапії САБ.
На І етапі для виявлення сучасних особливостей клінічного перебігу САБ
у дітей, уточнення поширеності, вікових та статевих особливостей патології був
проведений ретроспективний аналіз медичної звітної архівної документації:
карт стаціонарних хворих дітей, госпіталізованих у відділення старшого
дитинства ДКЛ № 9 м. Києва: 664 і 748 історій в 2002 і 2012 роках відповідно.
Для статистичної оцінки досліджувані діти розподілені на групи по статевому
та віковому критерію (від 1 до 3 років, від 3 до 6 років, від 6 до 10 років та
старше 10 років).
На ІІ етапі в проспективне дослідження включено результати обстежень
94 дітей віком від 3 до 10 років з рецидивуючим синдромом ацетонемічної
блювоти: основна група (група І), які знаходились на обстеженні та лікуванні
на клінічних базах кафедри дитячих і підліткових захворювань НМАПО імені
П.Л. Шупика: відділенні старшого дитинства Дитячої клінічної лікарні № 9,
медичного центру «Добробут» та обласній дитячій лікарні м.Боярка в 20142016 роках.З них хлопчиків було 52 (55,3%), дівчаток – 42 (44,7 %). Середній
вік хворих групи І склав 5,97±0,18 років. Групу порівняння (група ІІ) склали 30
умовноздорових дітей, учнів 1-3 класів гімназії №287 м. Києва (директор І.П.
Почечуєва, заслужений вчитель України) та дітей віком 4-10 років, що
проходили профілактичний огляд. З них хлопчиків було 16 (53,3%), дівчаток –
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14 (46,7%), що не відрізняється від гендерного розподілу в основній групі.
Середній вік дитини групи порівняння склав 6,67±0,1 рік, достовірної різниці у
віці між основною групою та групою порівняння не виявлено (p≤0,05). Розподіл
обстежених дітей за віком представлено в табл. 2.1.
Таблиця 2.1
Розподіл обстежених дітей по статі та віку
Хлопчики

Дівчата

Середній

Абс.ч (%)

Абс.ч (%)

дітей, роки

І (основна) ( n=94)

52 (55,3%)

42 (44,7 %).

5,97±0,18

ІІ(порівняння)(n=30)

16 (53,3%)

14 (46,7 %)

6,67±0,10

Групи дітей

вік

На основі аналізу даних анамнезу, об’єктивного обстеження, загально
прийнятих методів дослідження хворих основної групи

були верифіковані

клінічні діагнози відповідно до МКХ-10. Всі 94 (100,0%) дитини на момент
обстеження мали клінічні прояви ацетонемічної кризи у вигляді блювоти,або
виразної нудоти, зниження/відсутності апетиту, кетонурії від «+++» до «++++».
У 40 (42,6 %) хворих діагностувалася гостра респіраторна інфекція, у 24 (25,4
%) пацієнтів –гострий гастрит, функціональні порушення жовчного міхура та
сфінктера Одді у 30 (31,9 %) обстежених. В дослідження включалися діти, які
вже мали повторні епізоди ацетонемічних кризів недіабетичного генезу
(таблиця 2.2)
Таблиця 2.2
Розподіл обстежених дітей за кількістю рецидивів САБ (n = 94)
Кількість хворих

Частота рецидивів САБ
за життя

абсолютна

%

2-3

25

26,6±4,6

4-5

50

53,2±5,1

>5

19

20,2±4,1

Всього

94

100,0
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Більша частина дітей − 65 (69,1%) мала не менше 2 епізодів рецидивів САБ на
рік, і тільки у 29 (30,8%) ацетонемічний криз виникав раз на рік, або рідше. В
групі САБ з частими рецидивами (≥ 2 рази на рік) було більше хлопчиків
39(60%), чим в групі з рецидивуванням САБ (≤ 1 разу на рік) -13(44%).
Розподіл обстежених дітей за частотою рецидивування САБ представлено на
рис.2.3.

хлопчики

39

40

дівчата

26

16

30
20
10

13

0
рецидиви ≤ 1
раз на рік

рецидиви ≥ 2
рази на рік

Мал. 2.3 Розподіл дітей відносно частоти рецидивування САБ та статі
Всім батькам дітей було проведено стандартизоване інтерв'ювання згідно
розробленого нами опитувальника, для з’ясування особливостей розвитку
дитини, її преморбідного фону, сімейного анамнезу та особливостей перебігу
ацетонемічних кризів. Терапія всіх 94(100,0%) пацієнтів основної групи
передбачала гіпокетогенну дієту з урахуванням типу кристалурії, достатню
регідратацію, прийом ентеросорбентів, відповідно до уніфікованих протоколів
МОЗ України (2013).
Для уточнення діагнозу та оцінки ефективності лікування у дітей з
рецидивуючим синдромом ацетонемічної блювоти використовували загально
прийняті методи клініко-лабораторного обстеження: аналіз анамнестичних
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даних, об’єктивний огляд дітей, динаміку клінічних симптомів (нудоти,
блювоти, слабкості, кетонурії), глюкоза крові, загальний аналіз сечі,
копрологічне дослідження з визначенням яєць глистів та цист найпростіших,
ультразвукове

дослідження

органів

черевної

порожнини.

Проводилася

консультація дитячого гастроентеролога та психолога.
Метаболічні порушення під час ацетонемічного кризу вивчали методом
газової

хроматографії−масспектрометрії

(ХГ-МС)

сечі

з

визначенням

органічних кислот (ОК) − ключових метаболітів практично всіх шляхів
проміжного обміну. ОК утворюються в організмі людини як продукти
метаболізму амінокислот, вуглеводів, нейротрансмітерів, жирних кислот,
холестеролу,

пуринів

і

піримідинів.

Метод

ГХ-МС

сечі

дозволяє

ідентифікувати більше 200 хімічних сполук, які можливо аналізувати як по
групах біохімічних процесів, так і окремо, якщо

виявлений метаболіт

вважається маркерним показником порушень (Додаток А).
Матеріалом

для

дослідження

ОК

була

ранкова

сеча

під

час

ацетонемічного кризу та ранкова сеча, отримана на останньому тижні місяця
лікування. Сеча збиралася в стерильний контейнер та в охолодженому (Т 810°С)

вигляді

транспортувалася

в

лабораторію

Харківського

медико-

генетичного центру. В якості першого етапу селективного скринінгу порушень
метаболізму були виконані експрес-тести сечі з використанням аналізатора сечі
Arkray і тест-смужок (AutionSticks АЕ 10), які включали: визначення рН, рівня
глюкози, білірубіну, уробіліногену, білка, питомої ваги, кетонів, нітритів,
кількості еритроцитів та лейкоцитів. Хроматографічний аналіз виконували з
використанням газового хроматографа мас-спектрометра фірми Agilent (ГХ
6890,

МС

5975C)

на

капілярній

колонці

Agilent

HP-5MS

5%

PhenylMethylSiloxane в режимі температурного градієнта. В якості газу-носія
використовували гелій. Поділ на колонці проводився протягом 54 хвилин. Як
внутрішній стандарт використовували розчин ізопропілмалонової кислоти в
концентрації (200 мкмоль/л). Якісний аналіз ОК проводили шляхом візуальної
оцінки і накладення загальних іонних хроматограм і мас-спектрів. Для
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ідентифікації ОК відновлювали їх первинну структуру (до утворення похідних).
Ідентифікацію та кількісний розрахунок ОК виконували з використанням
програми «Chemstation», пошук та ідентифікацію речовин за характерними
іонами - за допомогою програми «AMDIS»; реєстрацію тривіальних назв
знайдених компонентів - за допомогою програми «NIST» і електронного
каталогу «Human MetabolomeDatabase». Кількісний або напівкількісний аналіз
хроматограм проводили на основі побудови графіків градуйованої залежності
ОК. Перерахунок кількісних результатів виконували в перерахунку на рівень
креатиніну, згідно методики, прийнятої у світовій практиці [21,150].
Визначення рівня креатиніну сечі проводили колориметричним методом з
використанням тест-систем на біохімічному аналізаторі Microlab 300.
Отримані при аналізі профілю ОК сечі зміни були проаналізовані сумісно
з групою спеціалістів-біохіміків Харківського медико-генетичного центру, з
використанням електронного каталогу «Human Metabolome Database», який
пов'язаний з каталогом МакКьюсик. Аналізувалися як рівні метаболітів, так і їх
взаємозв’язок між собою в комплексі з клінічними проявами захворювання
[164].
Як маркер дисплазії сполучної тканини (ДСТ) оцінювався рівень
дипептиду гідроксипроліну. Пролін є основним компонентом колагену, широко
використовується для білкового синтезу й метаболізується в гідроксипролін важливий компонент сполучної Комплексність порушень в обміні амінокислот
є підтвердженням універсальності проявів ДСТ і того факту, що колаген
загалом складає 60% всіх білків організму.
Відомо, що

певні

фенотипові

або зовнішні ознаки дозволяють

запідозрити синдром ДСТ вже на стадії огляду. Наприклад, зниження міцності
зв'язкового апарату призводить до гіпермобільності суглобів, шкіри - до її
гіперрозтяжності. Системне порушення синтезу колагену в кістковій, особливо
в хрящовій тканині, призводить до різних патологічних порушень лійкоподібної або килевидної деформації грудної клітки, деформації хребта у
вигляді сколіозу, кіфозу. При клінічному обстеженні родичів пацієнтів з
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подібними захворюваннями у них не виявляється типових ознак ураження
сполучної тканини, тоді як дані родоводів свідчить про «накопичення» в сім'ях
хворих такої патології, як остеохондроз, остеоартроз, гіпермобільність суглобів,
варикозне розширення вен, геморою, патології зору, плоскостопості, схильністі
до кровоточивості та ін..
У педіатричній практиці найчастіше для визначення ступеня виразності
ДСТ використовуються діагностичні критерії Т. Мілковскої-Димитрової (1987),
які в 2006 році були переглянуті та модифіковані Л.М. Абакумовою. Для
виявлення та оцінки фенотипових проявів ДСТ в проведеному дослідженні
застосовувались діагностичні критерії Т. Мілковскої-Димитрової в модифікації
Л. М. Абакумової (2006) (Додаток Б). Визначення ступеня виразності ДСТ у
кожної конкретної дитини проводилося за сумою балів. При першому ступені
тяжкості ДСТ (варіант норми) сума балів не повинна була перевищувати 12,
при помірному - до 23 балів. Якщо кількість балів становила 24 і більше балів,
то це відповідало виразному ступеню тяжкості ДСТ.
Враховуючи патогенетичну роль дефіциту магнію в розвитку ДСТ в
дослідженні всім хворим дітям з САБ в періоді зникнення клінічних проявів
кризу проводилося тестування по виявленню ризику дефіциту магнію. Для
цього використовували шкалу О. А. Громової (2012 рік) (Додаток В). Ключі до
шкали одночасно дають уявлення і про можливий дефіцит магнію і про рівень
стресу. Адже достатня забезпеченість організму магнієм сприяє збільшенню
резервів адаптації при стресі. І навпаки, дефіцит магнію знижує адаптацію до
стресу, причому виникає стрес сприяє істотним втратам магнію організмом.
Стрес і магнієва недостатність є взаємозумовленими процесами. В тесті
оцінювалася як

загальна кількість балів, так і сума балів за окремими

розділами: анамнестичними даними, сімейними обставинами, симптомами
дефіциту магнію, ознаками СТД, особливостям харчування та фізичної
активності. При сумарній кількості балів до 25 дефіцит магнію вважався
малоймовірним, при більшій сумі передбачався дефіцит магнію: від 25 до 35
балів- легкого ступеню;від 35 до 50 балів-помірного, у випадку більше 50 балів-
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тяжкого дефіциту магнію. По шкалі стресу кількість балів до 15 трактувалася
як низький рівень стресу, від 15 до 30 балів як середній, при кількості балів
вище 30 передбачався високий рівень стресу.
Оцінюючи

особистісні

психологічні

риси

ми

визначали

рівень

тривожності у дітей різного віку при САБ та показників шкільної дезадаптації у
пацієнтів – школярів.
Для визначення загального рівня тривожності дітей віком 4-7 років
застосовувалась вікова проективна методика – тест Р. Теммла, М. Дорки, В.
Амена (1956 рік) (Додаток Ж), оскільки даний тест є надійним і інформативним
способом самооцінки рівня

тривожності

в даний момент (реактивна

тривожність як стан) і особистісної тривожності (як стійка характеристика
людини) у дітей дошкільного віку. Завдання полягало в тому, щоб дослідити і
оцінити тривожність дитини в типових для неї життєвих ситуаціях, де
відповідну якість особистості виявляється найбільшою мірою (Немов Р.С.,
2001). Тест проводився індивідуально з кожною дитиною; результати
заносилися до протоколу. На підставі отриманих даних обчислюється індекс
тривожності (ІТ) дитини, який дорівнював процентному відношенню числа
емоційно-негативних виборів до загального їх числа.
ІТ = (число негативних виборів/загальне число виборів) х 100%
За індексом тривожності діти підрозділялися на три групи:
а) високий рівень тривожності (ІТ вище 50%);
б) середній рівень тривожності (ІТ від 20 до 50%);
в) низький рівень тривожності (ІТ до 20%).
Поряд з кількісним тестом передбачався і якісний аналіз тривожності.
Аналізувалася кожна відповідь дитини, після чого робився висновок щодо
можливого характеру емоційного досвіду дитини в даній ситуації.
В дослідженні для дітей молодшого шкільного віку застосовувалася
методика з малюнками на шкільну тему «Проективна методика для діагностики
шкільної тривожності» А. М. Прихожан (1982) (Додаток З) і методика
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визначення явної тривожності дітей (The Children`s Form of Manifest Anxiety
Scale «СМАS» ) у адаптації А. М. Прихожан (1997) (Додаток К).
Для диференційованого визначення причин тривожності дітей шкільного
віку також був застосований тест Філіпса (1978 рік ) по виявленню шкільної
дезадаптації, що призначений для вивчення рівня і характеру тривожності,
пов'язаної зі шкільним життям учня (Додаток Л). Перевагою при виборі саме
цієї методики став той факт, що вона дає можливість більш глибоко і суттєво
діагностувати не лише загальну тривожність дитини в стінах школи, а й такі
фактори, як: переживання соціального стресу; фрустрація потреби у досягненні
успіху; страх самовираження; страх ситуації перевірки знань; страх не
відповідати

очікуванням

оточуючих;

низький

фізіологічний

опір

стресу;проблеми і страхи у відносинах з вчителями. Метою психологічного
тестування було виявлення чітких детермінант появи тривожності, об'єктивна
оцінка наслідків наявності в емоційному житті дитини надмірної тривоги і
страху. Вказане дозволяє, в тому числі, диференціювати стресогенні фактори,
що є потенційними тригерами САБ.
Для визначення нейрофізіологічних маркерів у дітей з кризами САБ, що
супроводжувалися
функціонального

головним
стану

болем

головного

було
мозку

проведене
за

дослідження

допомогою

визначення

біоелектричної активності головного мозку із застосуванням спектральнотопографічного аналізу основних ритмів ЕЕГ та побудовою мап її спектральної
потужності.
Формування

психопатологічних

змін

при

різних

захворюваннях

супроводжується руйнуванням структури нормальної ЕЕГ та виникненням її
патологічних варіантів. Дослідження електричної активності головного мозку
здійснювалось з використанням стандартного комп’ютеризованого ЕЕГкомплексу (НВП "DX-системи", Україна). Кожен із зареєстрованих відрізків
піддавався

швидкому перетворенню Фур’є. Частотна вісь від 0 до 30 Гц

розбивалась на відрізки різної довжини з кроком 0,2 Гц на частотні діапазони:
дельта (0,2 – 3,8 Гц), тета (4,0 – 7,8 Гц), альфа (8,0 – 12,8 Гц) і бета (13,0 – 30
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Гц). У функціональних пробах аналізувались 40-секундні відрізки. Епоха
аналізу складала 5,12 с, епоха усереднення – 0,64с. Електроди для відведення
ЕЕГ розміщували згідно міжнародної системи "10-20" у восьми симетричних
локусах лівої та правої півкуль: лобних (F3, F4), скроневих (T3, T4), тім’яних
(P3, P4) та потиличних (O1, O2). Реєстраційна схема була монополярною.
Перед обробкою ЕЕГ здійснювався її

візуальний аналіз, а реалізації, що

містили артефакти, виключалися з подальшого аналізу.
Реєстрацію ЕЕГ здійснювали у наступних експериментальних умовах: 1)
стан функціонального спокою при закритих очах (фонова ЕЕГ); 2) проба з
відкриванням очей – тестування реакції активації; 3) тестування ефектів
ритмічної фотостимуляції з частотою 4, 6, 9 та 12 с-1; 4) гіпервентиляційна
проба (1,5-2 хвилини).
Для оцінки ЕЕГ-даних був використаний пакет сучасних комп’ютерних
програм: 1) аналіз зонального розподілу нормованої спектральної потужності
(СП) основних частотних діапазонів електричної активності головного мозку,
що дає можливість визначити співвідношення різних ритмічних складових у
складній ЕЕГ, міру їх виразності, а також динаміку змін при різних умовах; 2)
побудова і аналіз послідовних та усереднених протягом проби топографічних
картограм інтенсивності електрогенезу, що дозволяє вивчити просторовий
розподіл інтенсивності електричної активності (Дорохов В.Б., Нюер М.Р.,
1992); 3) кореляційний аналіз міжпівкулевих (симетричних та асиметричних) та
внутрішньопівкулевих зв’язків.
Діагнози було встановлено відповідно до Міжнародної класифікації
хвороб 10-го перегляду. При формулюванні діагнозів щодо функціональних
розладів використовувались критерії Римського консенсусу ІІІ.
На третьму етапі дослідження, для оцінки ефективності метаболічної
корекції САБ пацієнтів основної групи (І) було розділено на 2 підгрупи: Іа (n =
30) – пацієнти, які на тлі базисної терапії отримували лікувальне харчування
ПедіаШур 1,5 та послідуючу магнезіотерапію (розчин Магне В6 та «Донат

45

магнію»), атакож підгрупу контролю Іб (n = 20) – хворі, які отримували тільки
базисну терапію . Дані представлено в таблиці 2.4.
Таблиця 2.4
Розподіл хворих з САБ на терапевтичні підгрупи (n = 94)
хлопчики

дівчатка

Абс.ч. (%)

Абс. ч. (%)

Іа (n=30)

19(63,4%)

11(36,6%)

6,33±0,1*

Іб (n=20)

11(55%)

9(45,0%)

6,10±0,1*

Підгрупи

середній вік, роки

Примітка: * − p≤0,05 достовірної різниці між пацієнтами Іа та Іб – підгрупи
не виявлено
Для оцінки ефективності та переносимості терапії, динаміки клінічних
проявів САБ, для кожної дитини в обох групах заповнювався, створений нами
опитувальник (Додаток М). В кінці першого місяця лікування зібрано
катамнестичні дані по самопочуттю дитини, наявності рецидивів САБ, та
проведено контрольне визначення ОК сечі методом ГХ-МС, для виявлення
метаболічних особливостей в підгрупах, в залежності від схеми лікування.
Повторно дані катамнезу визначалися через 6 місяців після початку лікування,
проводилося опитування батьків (Додаток Н) та психологічне тестування дітей.
Для проведення усіх досліджень за темою дисертації на початку роботи
отримано дозвіл комісії з питань етики та біоетики Національної медичної
академії

післядипломної освіти імені П.Л.Шупика (протокол № 1 від

06.01.2014 р.). При виконанні дослідження автором витримано принципи
Гельсінської декларації, прийнятої Генеральною асамблеєю Всесвітньої
медичної асоціації (1964-2000 рр.), конвенції Ради Європи про права людини та
біомедицину (1997 р.), відповідні положення ВООЗ, Міжнародної ради
медичних наукових товариств, Міжнародного кодексу медичної етики (1983 р.)
та відповідних законів України. Об’єм досліджень та вибір методик, що були
застосовані при виконанні дослідження, відповідають вимогам Статусу
Української асоціації з біоетики та нормам GLP (1992 р.), СLP (2002 р.), нормам
ІСН, типовим положенням з питань етики МОЗ України № 66 від 13.02.2006 р.
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Дослідження виконувалися з мінімальними психологічними втратами з боку
пацієнтів, батьки обстежених дітей були повністю інформовані про методи та
об’єм досліджень.
Всі дані, отримані в результаті досліджень, було оброблено за допомогою
методів варіаційної статистики з розрахунком частотних характеристик
досліджуваних показників (у %), середніх величин (середньої арифметичної Х) та оцінки їх варіабельності (стандартне відхилення – sd). Зважаючи, що дане
дослідження базується на вибірковій сукупності, тому для оцінки статистичної
значимості отриманих результатів для кількісних параметрів визначалась
середня похибка (m) та 95% довірчий інтервал. На попередньому етапі для
кількісних даних також проводили оцінку нормальності розподілу за критерієм
Шапіро-Уілка. Оцінка статистичної значимості різниці між порівнюваними
групами для порівняння кількісних параметрів проводилась за t-критерієм
(парні порівняння) та дисперсійним аналізом (ANOVA – порівняння 3 груп). У
випадку невідповідності первинних даних параметрам нормального розподілу
чи малого числа спостережень в підгрупах для порівняння кількісних
показників у двох незалежних групах використовували критерій Манна-Уітні та
критерій Вілкоксона для аналізу показників в динаміці.
Порівняльний аналіз частотних характеристик показників між групами
проводили за критерієм Хі-квадрат (χ2), а для підгруп з числом досліджуваних
ознак менше 5 використовували критерій Хі-квадрат з поправкою Йєтса.
Аналіз прогностичної значимості окремих ознак та окремих рівнів
показників як предикторів прогресування (розвитку) захворювання проводили
на основі розрахунку показників відношення шансів (OR–odds ratio) з 95%
довірчим інтервалом і оцінкою статистичної значимості результатів OR
(95%ДI). Всі результати оцінювали при граничному рівні похибки першого
роду (α) не вище 5% - p<0,05. Прогностичні критерії розвитку САБ та загальну
інформативність показника визначали за допомогою неоднорідної послідовної
процедури Вальда-Генкіна. Первинна база сформована в Excel, статистичний
аналіз проводився з використанням ліцензійного пакету Statistica 12.
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РОЗДІЛ 3
РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ КАРТ СТАЦІОНАРНИХ ХВОРИХ
ДІТЕЙ З СИНДРОМОМ АЦЕТОНЕМІЧНОЇ БЛЮВОТИ
Проведений ретроспективний аналіз показав значне збільшення частоти
госпіталізацій дітей з САБ за досліджуваний період часу. За 2002 рік у
відділення старшого дитинства ДКЛ №9 було госпіталізовано 664 дитини, з них
у 30 (4,5%) пацієнтів діагностовано САБ, у 2012 році кількість госпіталізованих
дітей зросла до 748 пацієнтів, САБ діагностовано у 167 (22,3%) пацієнтів. Для
статистичної оцінки достовірності різниці застосований t-критерій Стьюдента.
Частка пацієнтів з САБ в 2002 році склала 4,52 ± 0,81 %, а в 2012 році вона
зросла вже до 22,33 ± 1,52 %, (р < 0,05). Таким чином, частота госпіталізацій
дітей з САБ за десятирічний період збільшилася в 5 разів. Це підтверджує дані
про почастішання САБ у дітей [37, 70] в сучасних умовах.
Переважаюче число випадків САБ у госпіталізованих дітей, як видно з
табл.3.1, в 2002 році - 23 (76,67 %) зустрічалося у дітей у віці від 3 до 10 років, а
в 2012 році – 134 (80,24 %) спостерігалося вже у пацієнтів віком від 1 до 6
років. Ортимаі дані про свідчать феномен “омолодження” САБ у дітей.
Табл.3.1.
Розподіл госпіталізованих дітей з САБ за віком
Кількість дітей с САБ в 2002 Кількість дітей с САБ в 2012
Вік, роки

році (n=30)
Абс. число

році (n=167)
%

Абс.число

%

1-3

5

16,67±6,8

57

34,13±3,67*

3-6

12

40,00±8,94

77

46,11±3,86

6-10

11

36,67±8,80

29

17,37±2,93*

від 10

2

6,67±4,55

4

2,40±11.18

Всього

30

167

100,0

100,0

Примітка: * р < 0,05 –різниця між показниками 2002 і 2012 років статистично
достовірна за t-критерієм
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Найбільш виражене збільшення (в 15 разів) частоти захворюваності на
САБ за досліджуваний період виявлено у дівчаток віком до 3 років, у хлопчиків
до 3 років (у 9 разів), і у дітей обох статей у групі 3-6 років (у 6-7 разів), дані
представлені на рис. 3.2.
45

дівчата
2012 рік
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дівчата
2002 рік
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хлопчики
2002 рік
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5
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від 1 до 3 років

від 3 до 6 років від 6 до 10 років

від 10 років

хлопчики
2012 рік

Рис. 3.2. Розподіл госпіталізованих дітей з САБ за віком і статтю
Аналізуючи захворюваність САБ в групах від 6 до 10 років і від 10 років,
визначено збільшення частоти випадків в абсолютних числах, але зменшення їх
відсоткової долі. У віці 6-10 років з 11 (36,67 %) в 2002 році і до 29 (17,37%)
випадків САБ у 2012 році (р < 0,05). Це може пояснюватися, в тому числі тим,
що при ранньому початку і рецидивуючому перебігу САБ батьки дитини
навчаються самостійно виявляти ацетонемічний криз в ранні терміни і
починати активні заходи з його купірування, не допускаючи поглиблення
токсико-ексикозу, і, відповідно, необхідності госпіталізації дитини.
Аналізуючи розподіл синдрому ацетонемічного блювання за статевою
ознакою визначається, що САБ зустрічається з майже однаковою частотою у
пацієнтів обох статей. В 2002 році співвідношення хлопчики-дівчатка складл
1:1,2, а в 2012 році – 1,2:1.
В аналізі тригерних факторів розвитку кризу САБ, за ретроспективними
даними 2002 і 2012 років видно (табл. 2), що статистично значимо структура
тригерних факторів розвитку кризи САБ не змінилася (табл. 3.3).
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Табл.3.3
Структура тригерних факторів кризу САБ у дітей
Тригерні фактори
Рік

Всього

інфекційні

харчові

фактор не

фактори

погрішності

ідентифікований

Абс.

%

Абс.

2002 16

53,33±9,11

5

16,67±6,80

9

2012 99

59,28±3,80

30

17,96±2,97

8

%

Абс.

Абс.

%

30,00±8,37

30

100,0

22,75±3,29

167

100,0

%

У більшості випадків (53-59 %) криз САБ провокувався інфекційними
захворюваннями, рідше (17-18 %) - харчовою похибкою і, в середньому, у
чверті випадків критичний фактор ретроспективно ідентифікувати не вдалося.
Домінуюча роль інфекційних захворювань і порушень дієти в провокації
кризу підкреслювалася багатьма авторами [6, 10, 14, 18, 57, 70] і
підтверджується даними дослідження. З даних літератури відомо, що частим
провокуючим фактором виступає емоційне збудженя, стресові ситуації.
Ймовірно саме ці фактори ретроспективно не ідентифікуються.
Також в ретроспективному аналізі вивчався рівень глікемії при
ацетонемічних кризах у дітей. Згідно даних літератури 2000-2007 рр.
гіпоглікемія є характерною для ацетонемічних кризів [8, 14, 57 ].
Відомо, що гіпоглікемія - стан, при якому концентрація глюкози в крові
становить менше 2,75 ммоль/л і супроводжується характерними клінічними
проявами. В той же час при рівнях глюкози в крові 2,76-3,33моль/л клінічні
симптоми гіпоглікемії відсутні (асимптоматична гіпоглікемія), або мають
мінімальну вираженість [106].
Розвиток кетозу є характерним для гіпоглікемії у дітей та носить
компенсаторний характер. На сьогодні вважають, що саме абсолютний, або
відносний дефіцит вуглеводів є причиною стимуляції ліполізу, з наступним
формуванням кетозу [134, 136].
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При аналізі показників рівня глікемії у дітей з САБ в 2012 році
гіпоглікемія визначається тільки у 37 (22,0 %) пацієнтів (таблиця 3.4) .
Таблиця 3.4.
Розподіл госпіталізованих дітей з САБ за рівнем глікемії
Рівень
глюкози
(ммоль/л)

Кількість дітей з САБ в 2002 Кількість дітей з САБ в 2012
році (n=30)
Абс. число

році (n=167)
%

Абс. число

%

< 2,75

1

3,33±3,28*

16

9,58±2,28*

2,75 - 3,2

3

10,00±5,48

21

12,57±2,57

3,3 - 5,5

26

86,67±6,21

130

77,84±3,21

Всього

30

100,0

167

100,0

Примітка: * р < 0,05 –різниця між показниками 2002 і 2012 років
статистично достовірна
Для більшості, (78,0 %) пацієнтів на фоні ацетонемічного кризу була
характерною нормоглікемія. Отримані нами дані відрізняються від даних
публікацій [8]. В той же час співпадають з даними більш сучасних досліджень
(Тяжка О.В., 2008). Відмічається збільшення випадків гіпоглікемій при САБ у
дітей з 3,33% в 2002 до 9,58% в 2012 році відповідно (р < 0,05). Вказане може
бути пов’язаним з віковою лабільністю метаболічних процесів. Так, середній
вік дітей з гіпоглікемією та нормоглікемією становив відповідно 3,7 ± 0,26 та
5,58 ± 0,75 роки (р < 0,05). Вказане свідчить про схильність до гіпоглікемічних
кетозів саме дітей молодшого віку, що узгоджується з даними низки авторів
[14, 16]. Аналізуючи тригерні фактори виникнення кризу САБ у дітей видно,
що для перебігу САБ на тлі інфекції характерними була нормоглікемія 66,15% випадків, в той час як знижені рівні глюкози виявлялися тільки в
35,14% випадків (р < 0,05). Роль харчових провокацій, як тригера САБ, не мала
значимих відмінностей в рівнях глюкози крові: 17,96 % та 24,32% відповідно.
Неідентифікованим тригерний фактор залишився в 40,54% випадків протікання
САБ зі зниженими рівнями глюкози, та значно рідше –в 17,69% випадків з
нормоглікемією (р<0,05). Дані представлені втаблиці 3.5.
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Таблиця 3.5
Тригерні фактори виникнення кризу САБ у обстежених дітей
Рівень

Тригерні фактори

глюкози

Інфекційні

Харчові

Фактор не

фактори

погрішності

ідентифікований

крові
(ммоль/л) абс.
<3,3

13

3,3-5,5

86

абс

%

35,14±7,8* 9
66,15±4,1*

1

Всього

%

абс

абс.

24,32±7,05

5

40,54±8,07** 37

17,96±3,23

3

17,69±3,35**

%

%
100,0

130 100,0

Примітка: *, ** - р < 0,05 – різниця між відповідними показниками груп
факторів статистично достовірна
Серед проаналізованих в 2012 році карт стаціонарних хворих дітей з САБ,
в 162 картах були результати загального аналізу сечі під час кризу, що
дозволило проаналізувати частоту виявлення та тип кристалурій (табл. 3.6).
Табл.3.6
Розподіл госпіталізованих дітей з САБза типом кристалурії
Вид кристалурії

Кількість дітей з САБ (n =162) Питома частка серед всіх
кристалурій (n = 66), %
Абс. число
%

Оксалати

41

25,3±4,22*

62,12*

Урати

6

3,7±1,28*

9,09*

Оксалати/урати

1

0,6±0,26*

1,51*

Оксалати/фосфати

5

3,0±1,18*

7,57*

Фосфати

13

8,0±3,28*

19,69*

Відсутня

96

59,3±5,36

-

Всього

162

100,0

100,0

Примітка: *р < 0,05 – різниця між показниками частоти оксалурій у порінянні з
іншими кристалуріями статистично достовірна
Частота зустрічаємост кристалурій на фоні ацетонемічного кризу склала 66
(40,7 ± 3,38 %) випадків. Оксалурії з виявлялися достовірно більше ніж інші їх
види - в 41 (25,3 ± 4,22 %) випадку. Суттево рідше виявлена була фосфатурія в
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13 (8,02 ± 3,28 %) та уратурія в 6 (3,7 ± 1,28 %) випадках. Аналізуючи питому
вагу видів кристалурій видно домінування частки оксалурій (62,12 %) серед
загальної кількості кристалурій.
Вказане свідчить, що при ацетонемічному кризі характерними є обмінносольові порушення, що узгоджується з даними низки авторів [5, 14, 16, 44,48,
53]. В той же час виявлено, що найчастіше порушується обмін оксалатів, а не
уратів, що може розглядатися як сучасна особливість порушень при САБ та
потребує поглибленого вивчення можливих причин його розвитку. Практичний
аспект нашого дослідження полягає в тому що, гіпокетогена дієта при САБ
повинна

базуватися

на

уточненні

типу

кристалурії

з

обов’язуовим

застосуванням методу визначення «транспорту солей». Передбачається, що це
може знизити потенційні ризики формування жовчнокам’яної та сечокам’яної
хвороб та входити в диференційовану програми лікування САБ у дітей.
Висновки до розділу:
1.Виявлено збільшення частоти госпіталізацій дітей з САБ в 5 разів за
десятирічний період часу (з 2002 по 2012 рік), а також феномен так званого
“омолодження” САБ. Значиме збільшення частоти САБ у дітей віком від 1 до 3
років, з них у дівчаток в 15 разів, а у хлопчиків в 9 разів. У дітей 3-6 років
частота САБ збільшилася в 6-7 разів без статевого диференціювання, цей же вік
є піковим по виникненню кризів САБ .
2.Встановлено особливість перебігу ацетонемічних кризів: для переважної
більшості дітей характерна нормоглікемія, що є важливим для вибору
дезінтоксикаційної-регідратаційної терапії ацетонемічного кризу. Гіпоглікемія
при САБ є більш характерною для дітей молодшого віку. Збільшення частоти
гіпоглікемій при САБ за десятирічний період з 3 % до майже 10 % пов’язано
саме з так званим феноменом “омолодження” патології.
3.Результатами дослідження встановлено, що до 40 %
ацетонемічним кризом мають порушення
кристалурій, з перважанням оксалурій.

хворих з

сольового обміну у вигляді
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4.Отримані дані обгрунтовують доцільність подальшого проспективного
вивчення

сучасних

особливостей

перебігу

САБ

у

дітей,

виявлення

прогностично значущих ендо- та екзогенних тригерних факторів, особливостей
обміну

речовин

для

обгрунтування

диференційованої

програми

протирецидивного лікування САБ у дітей, що дозволило б зменшити частоту і
тяжкість рецидивів та знизило б можливі ризики трансформації САБ в
соціально-значиму патологію у дорослих.
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РОЗДІЛ 4

КЛІНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПАЦІЄНТІВ З СИНДРОМОМ
АЦЕТОНЕМІЧНОЇ БЛЮВОТИ
4.1 Особливості преморбідного фону у обстежених дітей
Проаналізовано вікові та статеві особливості в залежності від кількості
рецидивів ацетонемічних кризів у всіх хворих дітей (n = 94). Виявлено, що
кількість рецидивів збільшувалась з віком дитини. Так, середній вік дитини, що
мала від 2 до 3 епізодів САБ в анамнезі складав 5,3 роки, тоді як 6 та більше
кризів реєструвалися у дітей більш старшого віку (середній вік 6,8 років).
Середній вік початку ацетонемічних кризів у дітей склав 3,07±0,42 роки. В той
же час потрібно відмітит, що у 30(31,9%) хворих епізоди САБ почалися у
ранньому віці: 1-2 роки. Розподіл дітей з САБ по віку, статі, кількості рецидивів
представлено в таблиці 4.1.1.
Таблиця 4.1.1
Розподіл обстежених дітей за віком, статтю та кількістю рецидивів
Кількість
ацетонемічних
кризів за життя

Середній
вік
хворого

Хлопчики
абс.
числ
%
о

Дівчатка
абс.
число

%

Всього
абс.
числ
%
о

2-3
(n = 25)
4-5
(n = 50)
≥6
( n = 19)

5,36±0,02

11

11,7

14

14,9

25

26,6

6,04±0,02

35

37,2

15

16,0

50

53,2

6,84±0,04

6

6,4

13

13,8

19

20,2

Всього

5,97±0,18

52

55,3

42

94

100

44,7

В результаті аналізу анамнестичних даних з’ясовано, що у більшості
випадків (65%) кризів САБ провокувалося інфекційними захворюваннями,
рідше (23%) - харчовий похибкою і, найменш часто розвиток кризу батьки
пов’язували з емоційним з стресовими ситуаціями (11%) (таблиця 4.1.2).
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Таблиця 4.1.2
Структура тригерних факторів кризів САБ у дітей
Тригерні фактори
Інфекційні

Харчові

Всього

Емоційні

Абс.ч.

%

Абс.ч.

%

Абс.ч.

%

Абс.ч.

%

61

64,9±4,9

22

23,4±4,4

11

11,7±3,3

94

100,0

Роль

інфекційних

захворювань,

порушень

дієти,

емоційного

перенапруженн в якості провокації кризу підкреслювалася багатьма авторами
[6, 14, 44, 55, 69, 94, 101] і підтверджується даними дослідження. Важливим є
те, що батьки більшості дітей 84(89,4%) відмітили, що попередні кризи САБ у
одної і тієї ж дитини могли розвивалися як на фоні вірусних інфекцій, так і при
порушеннях в харчуванні, чи на фоні емоційного перезбудження/травм.
Це може свідчити, що кетоацидоз розвивається у схильних до нього дітей,
як неспецифічна стресова реакція. Таку точку зору розділяють Сенаторова Г.С
(2007), Шадрін О.Г.(2014). Батьки 10(10,6 ± 3,2%) дітей пов’язували розвиток
попередніх ацетонемічних кризів тільки з гіпертермією вище 38,5°С на фоні
респіраторних інфекцій у дитини.
Вираженість кетонурії (визначалася інтенсивністю забарвлення тестсмужок) при попередніх кризах сягала рівня 3,9 ммоль/л у 16(17 ± 3,9%) дітей,
та досягала рівня, що максимально визначається тест-смужками: 10 ммоль/л у
78(83 ± 3,95) хворих.
Стан дітей у 84(89,4 ± 3,2%) випадках потребував госпіталізації для
проведення регідратаційної та дезинтоксикаційної терапії при попередніх
ацетонемічних кризах. Більш ніж у половини дітей (50(53,2 ± 5,1%)) в анамнезі
було 2-3 госпіталізації з того ж приводу. Ці дані свідчать про інтенсивність та
клінічну значимість кетонемічних станів у досліджених дітей.
Також виявлено, що позитивний тест сечі на кетони визначався у 80 (85,1 ±
3,75%) дітей до початку блювоти, що свідчить про роль гіперкетонемії

в
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патогенезі блювоти при САБ. Батьки цих дітей проводили визначення кетонів
сечі самостійно тест-смужками, в зв’язку зі зміною самопочуття дитини
(зниження апетиту, млявість, нудота) і наявністю схожих проявів при
попередніх епізодів САБ. В інших 24(25,5 ± 4,5%) випадках кетонурія
дагностувалася вже після огляду лікаря.
При опитуванні батьків хворих виявлено, що стереотипність кризу не
характерна для більшості випадків САБ (97,9 ± 1,5%) у дітей. Під
стереотипністю мається на увазі те, що послідуючий епізод аналогічний
попереднім по часу виникнення, інтенсивності і тривалості. Що дозволяє
диференціювати САБ з СЦБ, для якого стереотипність характерна і
зустрічається в 99% випадків по даним R. Boles (2005), B.Li (2011).
В той же час у 2 пацієнтів віком 10 років (хлопчик і дівчинка)
стереотипність протікання кризів вивлена, була присутня аура у вигляді
головного болю, блювота в них починалася в один і той же час доби та
супроводжувалися кетонурією.
Для виявлення факторів, які могли призвести до формування у хворих
особливостей метаболізму, що зумовлюють їх схильність до розвитку САБ та
його рецидивування було проведений ретельний збір анамнезу.
При вивченні пренатального анамнезу встановлено, що перебіг вагітності
у 60,6 ± 5,0 % матерів був із ускладненнями (гестози), переважав гестоз першої
половини вагітності (54,3 ± 5,1 %). Частіше, ніж у матерів з групи порівняння
відбувалася загроза переривання вагітності та застосовувалась медикаментозна
підтримка: 53,2 ± 5,1 % випадків (р  0,05). У 21,8  4,2%. опитаних були
попередні не виношування вагітності нез’ясованого походження (самовільне
перериваня на ранніх строках).
Досить високою під час вагітності виявиася частота інфекційних
захворювань (ГРВІ, інфекції сечовивідних шляхів, інфекції ЛОР-органів) - 59,6
% , в порівнянні з матерями здорових дітей: 20,0  7,3% (р  0,05). Дані
представлені в таблиці 4.1.3
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Таблиця 4.1.3
Характеристика анамнезу дітей з САБ і здорових дітей (М ± m) %
Дані анамнезу
І група (n = 94)
Характеристика перебігу вагітності
Гестоз I половини
54,3 ± 5,1
Гестоз II половини
6,4  2,5
Загроза переривання/медикаментозне
53,2  5,1*
зберігання вагітності
Порушення толерантності до глюкози
6,4  2,5
Анемія
23,4  4,4
Попередні не виношування вагітності
21,8  4,2*
Паління/професійні шкідливості
5,3  2,3

ІІ група (n = 30)
36,6  8,8
3,3  3,3
16,7  6,8
3,3  3,3
16,7  6,8
3,3  3,3
3,3  3,3

Вітамінотерапія під час вагітності
24,5  4,4
26,7  4,1
TORH-інфекції
24,5  4,4
16,7  6,8
Інші інфекційні захворювання
59,6  5,1*
20,0  7,3
Характеристика перебігу пологів
Патологічний перебіг пологів
33,0  4,8
30,0  8,4
Операція кесарева розтину
23,4  4,4
16,7  6,8
Дострокові пологи
5,3  2,3
3,3  3,3
Патологія, діагностована в перинатальний період
Обвиття пуповиною/ асфіксія
12,8  3.4
10,0  5,5
ГІУ ЦНС
36,2  3,9*
16,7  6,8
Сечокислий інфаркт
7,4  2,7
3,3  3,3
Вага при народженні < 3кг
34,0  4,9*
16,7  6,8
Патологічна жовтяниця
18,1 4,0
6,7  4,6*
Раннє штучне вигодовування
26,6 ± 4,6*
6,7 ± 4,6
Патологічні стани, які були у дітей на першому році життя
Затяжні кольки( > 3 місяців)
41,5  5,1
30,0  8,4
Рясні зригування
33,0  4,8*
13,3 6,2
Недостатне додавання у вазі
21,8  4,2
20,0  7,3
Закрепи/послаблення стільця
59,6  5,1*
23,3  7,7
Шкірні висипання
31,9  4,8
30,0  8,4
Ацетонемічна блювота
0
2,1  1,5
Затяжна жовтяниця
33,0  4,8
20,0  7,3
Антибіотикотерапія
28,7  4,7
20,0  7,3
Стоматит/кандидоз слизової
33,0  4,8*
10,0  5,5
Примітка: * − p < 0,05; різниця між показниками груп статистично достовірна
за t-критерієм
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Важливе значення для здоров’я дитини має перебіг пологів та неонатального
періоду. У матерів дітей з САБ пологи закінчувалися кесарським розтином
частіше (23,4  4,4 %), ніж у матерів дітей групи порівняння. Передчасно
народилось 5,3  2,3 % дитини.
Як відомо, низька вага дитини при народженні може свідчити про
наявність несприятливих факторів під час вагітності. У дітей з САБ вага при
народженні до 3 кг виявлялася частіше: 34,0  4,9%, ніж у дітей групи
порівняння (р  0,05). Також частіше у новонароджених були діагностовані
прояви гіпоксично-ішемічного ураження ЦНС 36,2  3,9% обстежених (р 
0,05), обвиття пуповиною шиї та/або асфіксію – 12,8 ± 2,3% дітей. В зв’язку з
патологічною гіпербілірубінемією внаслідок кон’югаційної жовтяниці 18,1
4,0% дітей проводилася фототерапія (р  0,05).
Вищеперелічені фактори можуть свідчити про наявність пренатальних
факторів ризику порушень функціонування нервової системи, шлунковокишкового тракту та метаболічних особливостей, які можуть реалізуватися при
подальшому розвитку дитини.
Вивчаючі розвиток дітей з САБ виявлено такі особливості. Досить
високою була частка дітей, що вже з першого місяця отримували штучне
вигодовування (26,6 ± 4,6%; р 0,05). На першому році життя відмічалися такі
порушення з боку шлунково-кишкового тракту: затяжні кольки (41,5  5,1%),
майже в два рази частіше діагностувалися рясні зригування (33,0  4,8%; р
0,05), схильність до закрепів/послаблення стільця (44,7  5,1%; р 0,05), втричі
частіше рееструвалися інфекційні ураження слизової ротової порожнини (33,0 
4,8%; р  0,05). Затяжна жовтяниця діагностувалася у 33,0  4,8%

дітей,

недостатній набір ваги у 21,8  4,2%, антибіотикотерапія з приводу інфекційних
захворювань (респіраторні інфекції, інфекції сечовивідних шляхів, кишкові
інфекції) була у 28,7  4,7%, але при міжгруповому порівнянні суттєвих
відмінностей частоти наявності вказаних патологічних станів не встановлено.
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Ацетонемічний синдром на першому році життя діагностувався тільки у 2,1 %
дітей основної групи і виникав на фоні кишкових інфекцій.
У більш старшому віці (табл.4.1.4) у дітей домінували функціональні
порушення по біліарному та панкреатичному типу: 59,6% та 38,3 % відповідно,
функціональні кишкові розлади мали місце у 31,9% дітей, поріняно з
показниками здорових дітей відповідно: 20%, 10 % та 16,7 % (р  0,05).
Таблиця 4.1.4
Характеристика анамнезу життя дітей з САБ і здорових дітей(М ± m) %
Перенесені захворювання у віці старше 1 року життя
І група
ІІ група
Дані анамнезу
(n = 94)
(n = 30)
Інфекції(кір, краснуха, вітряна віспа,
71,3  4,7
70,0  8,4
інфекційний мононуклеоз)
Алергічні реакції
35,1  4,9*
10,0  5,5
Обструктивні бронхіти
18.1 4,0
10,0  5,5
Глистно-паразитарні інвазії
38,3  5,0
20,0  7,3
Хронічні захворювання ЛОР органів
42,6  5,1
26,7  8,1
Кишкові інфекції
35,1  4,9*
10,0  5,5
Інфекції сечовивідних шляхів
17,0  3,9*
3,3  3,3
Артралгії
39,4  5,0*
13,0  6,2
Функціональна диспепсія
44,7  5,1*
13,3 6,2
Хронічний гастрит
3,2  1,2
3,3  3,3
Біліарна дисфункція
59,6  5,1*
20,0  7,3
Дисфункція сф. Одді по панкреатичному
38,3  5,0*
10,0  5,5
типу
Функціональні порушення кишечника
38,3  5,0*
16,7  6,8
Кристалурія
47,9  5,2*
20,0  7,3
Оперативні втручання
33,0  4,8*
13,3 6,2
Примітка : * − p < 0,05 різниця між показниками груп статистично достовірна
Ці порушення могли бути як конституційно зумовленими, так і впливати
на протікання САБ. Відомо наприклад, що у хворих з холестазом ацетонурія
утримується довше (В. П. Булатов 2008). Майже половина дітей (47,9 %) мала
кристалурією (частіше оксалурію), прояви дисметаболічної нефропатії. Вказане
свідчить, що про наявність у дітей з САБ обмінно-сольових порушень.
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Не менш третини дітей (39,4 %) скаржилися на транзиторні артралгії
(р0,05). Що могли бути пов’язані з особливостями обміну речовин та
конституцією. Алергічні реакції зустрічалися втричі частіше у дітей основної
групи: 35,1 %, ніж в групі порівняння: 10,0 % (р  0,05). Хронічна ЛОРпатологія, мала місце у 42,6 % дітей групи І порвніно з 26,7% дітей групи ІІ.
Майже втричі частіше проводились оперативні втручання (переважно аденоїд-,
тонзилектомія) в групі І (33,0 %) ніж у групі ІІ (13,3 %) (р0,05).
Ці дані, разом з частішою зустрічаємістю порушень стільця (38,3 %),
перенесених кишкових інфекцій (35,1 %,), інфекцій сечовивідних шляхів
(17,0%) в порвянянні з показниками здорових дітей (16,7%; 10% та 10%
відповідно) (р 0,05), можуть свідчити про особливості імунної відповіді та/або
порушення мікробіоценоза слизових.
Також батьки дітей були опитані для виявлення характерологічних рис
дітей та особливостей їх нервово-психічного розвитку (таблиця 4.1.5)
Таблиця 4.1.5
Особливості нервово-психічного розвитку обстежених дітей (М ± m) % .
Особливості нервово-психічного розвитку
Дані анамнезу
І група(n = 94)
ІІ група(n = 30)
Підвищена збудливість/емоційна
76,6  4,4*
46,7  9,1
лабільність дитини
Лякливість /тривожність
68,1  4,8*
33,3 8,6
Істероїдність
41,5  5,1
30,0  8,4
Неспокійний сон
3,2  1,2
3,3  3,3
Енурез
7,4  2,7
3,3  3,3
Підвищена больова чутливість
17,0  3,9*
3,3  3,3
Цефалгії/запаморочення
55,3  5,1*
3,3  3,3
«Укачування» в транспорті
18.1 4,0
10,0  5,5
Абдомінальні болі
55,3  5,1*
20,0  7,3
Знижений апетит
56,4  5,1*
23,3 7,3
Ранній нервово-психічний розвиток
34,4  4,9
30,0  8,4
Екстравертованість
68,1  4,8
46,7  9.1
Примітка : * − p < 0,05 різниця між показниками груп статистично достовірна
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Скарги на болі в животі зустрічалися в 2 рази частіше (55,3 %), а на
головні болі та запаморочення в 5 разів вище (55,3 %) ніж у здорових дітей
(20% та 3 % відпвідно) (р  0,05). Частота таких скарг може пояснюватися в
тому числі підвищеною больвою чутливістю та особливостями психологічного
реагування на біль, та безумовно потребує поглибленого вивчення. Частою
скаргою також було зниження апетиту у хворих (56,4 %;) порівняно зі
здоровими 23,3 % (р  0,05). Що може бути проявом дисфункцій шдлунковокишкового тракту, разом з тим підвищуючи ризики дефіциту важливих
метаболічноактивних мікро- та макронутрієнтів.
В групах досліджуваних дітей було проведено визначення частоти
фенотипових ознак ДСТ, згідно критеріям Мілковска-Димитрової в модифікації
Л. Н. Абакумової. Дані представлені в таблиці 4.1.6.
Табл.4.1.6
Частота виявлення фентипових ознак ДСТ згідно критеріям МілковскаДимитрової в модифікації Л. Н. Аббакумової
Ознаки
Эпікант
Гіпертелоризм повік
Патологія зору
Блакитні склери
Широкое перенісся
Сідловидный ніс
Відстовбурчені вуха
Приросли мочки
Асимметрія носової перетинки
Високе піднебіння
Блідість шкіри
Підвищена еластичність шкіри
Шкіра как "замша"
Ніжна шкіра
Виразний венозний малюнок
Зморшкуватість шкіри
Пігментні плями
Виражена гіпермобильністьсть суглобів
Кілевидна грудна клітка

І група (n = 94)
Абс . ч. %
2
2,1
1
1,1
18
19,1
42
44,7*
3
3,2
1
1,1
27
28,7
58
61,7*
3
3,2
19
20,2*
60
63,8*
58
61,7*
2
2,1
53
56,4*
52
55,3*
2
2,1
6
6,4
18
19,1*
1
1,1

ІІ група(n = 30)
Абс ч. %
0
0,0
1
3,3
4
13,3
3
10,0*
0
0,0
0
0,0
4
13,3
7
23,3*
1
3,3
1
3,3*
2
6,7*
2
6,7*
0
0,0
2
6,7*
4
13,3*
1
3,3
1
3,3
2
6,7*
0
0,0
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Продовження табл. 4.1.6
І група (n = 94) ІІ група(n = 30)
Ознаки
Абс . ч. %
Абс ч. %
Плоска грудна клітка
3
3,2
0
0,0
Лійковидна деформація грудини
3
3,2
0
0,0
Легке вдавлення на грудини
31
33,0*
3
10,0*
Кіфоз
5
5,3
2
6,7
Сколіоз
41
43,6*
5
16,7*
Астенічна тілобудова
72
76,6*
12
40,0*
Клінодактилия мізинців
8
8,5
2
6,7
Легке виникненняе гематом
8
8,5
1
3,3
Кили
31
33,0*
3
10,0*
Слабкість м’язів живота
45
47,9*
4
13,3*
Поперечна смугастість стоп
1
1,1
0
0,0
Плоскостопість
27
28,7*
3
10,0*
"Натоптиші"
4
4,3
1
3,3
Неповна синдактилія 1 і 2 пальців стопи
16
17,0
1
3,3
Сандалевидна розщелина
4
4,3
0
0
Hallux valgus
2
2,1
0
0
«Порожня» стопа
6
6,4
0
0
Наявність рубчиків на шкірі
5
5,3
0
0
Розширені капіляри шкіри лиця
7
7,4
0
0
Примітка: *− p<0,05 статистично достовірна різниця між групами за t-критерієм
Визначення ступеня виразності ДСТ у дітей проводилося за сумою балів.
Доведено, що частота наявності та ступеню тяжкості проявів ДСТ, згідно
критеріям Мілковска-Димитрова в модифікації Л. Н. Абакумової у дітей з САБ
була вище. Дані представлені в таблиці 4.1.7.
Табл. 4.1.7
Ступінь вираженості фенотипових проявів ДСТ у дітей згідно
критеріям Мілковска-Димитрова в модифікації Л. Н. Абакумової
І група(n = 94) ІІ група(n = 30)
Абс.ч. %
Абс.ч. %
34
36,1
26
83,3
Легкий ступінь тяжкості (< 12 балів)
Середній ступінь тяжкості (12-23бали)
58
61,7*
4
16,6*
2
2,1
0
0,0
Виразнийступінь тяжкості ( > 23 балів)
Всього
94
100,0
30
100,0
Примітка: *− p<0,05 статистично достовірна різниця між групами за t-критерієм
Вираженість ознак (бали)

Так, середній ступінь тяжкості ДСТ рееструвався частіше у дітей з САБ

63

(61,7 %), ніж в групі здорових дітей (16,6 %) (р 0,05). Домінували такі ознаки
як астенічна тілобудова, знижений ІМТ, ніжна шкіра, блідість шкіри, підвищена
еластичність шкіри, виразний венозний малюнок, кили, слабкість м’язів
живота, деформації опорнорухового апарату: плоска грудна клітка, легке
вдавлення на грудині, сколіоз, плоскостопість, часто виявлялися блакитні
склери, відстовбурчені вуха, приросли мочки, гіпермобільність суглобів(р
0,05). Як відомо, з роками, особливо при несприятливих умовах (екологічна
обстановка,

харчування,

рекурентні

захворювання,

стреси),

кількість

диспластичних ознак і ступінь їх виразності прогредієнтно зростають.
На фоні синдрому сполучнотканинної дисплазії ряд захворювань
набувають прогредієнтного несприятливого перебігу, особливо це стосується
обмінних захворювань, хвороб травного тракту, бронхолегеневої системи, що
потрібно враховувати в терапевтичних програмах для таких хворих [12,45, 97].
Ряд авторів відзначають, що метаболічні порушення при САБ наслідком
спадкової передачі, в сім’ях дітей з САБ часто наявні подагра, СКХ, ЖКХ [6,
70, 74, 84, 93].
В проведеному дослідженні проаналізована спадкова обтяженість по ряду
захворювань у родичів 1 та 2 лінії рідства. Наявність обтяженої спадковості, в
тому числі по вищеперерахованим захворюванням підтверджується і нашими
дослідженнями.
У сім’ях дітей з САБ майже в 4 рази частіше зустрічались СКХ та ЖКХ
(39,4% та 44,7 % відповідно), хронічні гастрити (42,6 %), в 3 рази – подагра
(35,1 %), ні ж в групі здорових дітей, де частота перелічених нохзологій не
перевищувала по 10% (р  0,05). В 2 рази частіше зустрічалися захворювання
ССС (гіпертонічна хвороба, ішемічна хвороба серця ) та цукровий діабет 2го
типу - по 48,9 % проти 20% та 26,7 % у здорових (р  0,05). У 17,0 % хворих
виявлено близькіх родичі (сибси), які

також

страждають

на синдром

ацетонемічнрї блювоти (р  0,05). Дані представлені в таблиці 4.1.8.
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Таблиця 4.1.8
Обтяженість сімейного анамнезу дітей з САБ і здорових дітей (М ± m) % .
Обтяженість сімейного анамнезу
І група
ІІ група
Дані анамнезу
(n = 94)
(n = 30)
Мігрень
28,7  4,7*
13,3 6,2*
Синдром ацетонемічної блювоти
17,0  3,9*
6,7 4,6*
Цукровий діабет
48,9  5,2*
26,7  8,1*
Подагра/артрити/артрози
35,1  4,9*
10,0  5,5*
Жовчнокам’яна хвороба
39,4  5,0*
10,0  5,5*
Сечокам’яна хвороба
44,7  5,1*
10,0  5,5*
Ожиріння/надлишкова вага
28,7  4,7
23,3  7,7*
Захворювання серцево-судинної
48,9  5,2*
20,0  7,3*
системи (ІХС, ГХ)
Хронічний гастрит/ГЄРХ
42,6  5,1*
10,0  5,5*
Виразкова хвороба
5,3  2,3
3,3  3,3
Спастичні закрепи /Синдром
29,8  4,7
20,0  7,3
подразненого кишківнику
Психічні захворювання
0
7,4  2,7
Алкоголізм
11,7  4,8
6,7 4,6
Смерть від хвороби у віці до 50 років
17,0  3,9
6,7 4,6
Примітка : * − p < 0,05 різниця між показниками груп статистично достовірна
Як при САБ, так і при СЦБ існує генетична генетична схильність до
мігрені, що підтверджується, за деякими даними, сімейними випадками [R. G.
Boles, K. Adams, 2003, Сенаторова О.С., 2007]. За нашими даними, у близьких
родичів обстежених пацієнтів мігрень зустрічалася в 2 рази частіше, ніж у
родичів дітей групи порівняння: 28,7  4,7% та 13,3 6,2% відповідно(Р0,05).
Мігрень у родичів дітей з САБ реєструвалася тільки по жіночій лінії.
Враховуючи, що спадкова обтяженість по дисметаболічним порушенням
при САБ відома і підвищує ризики соціальнозначимих захворювань у
дорослому віці [Бекетова Г.В.,2013), був проанізований такий показник, як
смерть близьких родичів від хвороби у віці до 50 років, який виявився в 2,5
рази вищим (17,0  3,9%, р 0,05) у дітей основної групи, ніж у дітей групи
порівняння (6,7 4,6%). Що робить актуальним вивчення метаболічних
особливостей САБ для послідуючої їх корекції, в тому числі для зменшення
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пенетрантності клінічнозначимих спадкових порушень та зниженню розвитку
соціально значимої патології.
Проведений

аналіз

преморбідного

фону

у

обстежених

дітей

з

рецидивуючим САБ дозволив встановити несприятливий вплив багатьох
факторів, які підвищують ризики обмінних порушень. Тому вважаємо
доцільною розробку прогностичних критеріїв розвитку рецидивів САБ для
запобігання його виникненню в майбутньому. Для цього використано методику
неоднорідної послідовної процедури Вальда-Генкіна. Згідно з рекомендаціями
Е. В. Гублера (1978) до уваги бралися лише ознаки з інформативністю (І)
більше 0,3. У таблицях симптоми розташовано у порядку зниження
інформативності та діагностичної цінності ознак. Прогностичні коефіцієнти
кожного знайденого критерію підсумовуються, і за досягнення граничних
значень встановлюється ймовірність наявності або відсутності розвитку
рецидивів САБ у дитини.
Встановлено,

що

серед

критеріїв,

які

зустрічались

у

рецидивуючим, мають вплив на розвиток САБ, такі як:


патологія жовчовивідних шляхів після року життя (І – 2,0);



загроза переривання/збереження вагітності у матері (І– 1,7);



обтяженість сімейного анамнезу за патологіїю ССС (І – 1,6);



обтяженість сімейного анамнезу за СКХ (І– 1,6);



обтяженість сімейного анамнезу за ЖКХ (І – 1,2);



скарги на болі в кінцівках/артралгії (І – 1,1);



гіпоксично-ішемічне ураження ЦНС в ранньому віці (І– 0,8);



вага при народженні ≤ 3 кг (І – 0,6);



астенічна тілобудова (І – 0,5);



обтяженість сімейного анамнезу за мігренню (І – 0,5);



обтяженість сімейного анамнезу по цукровому діабету (І – 0,5);



патологічна жовтуха в неонатальному періоді (І – 0,3);

дітей

з
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Створено

діагностичну

таблицю

з

визначенням

прогностичних

коефіцієнтів та загальної інформативності показника (табл. 4.1.9).
Таблиця 4.1.9
Прогностичні критерії розвитку рецидивів САБ у дітей
№

Коефіцієнт
інформативносі

Ні
Так
Ні
Так
Ні
Так
Ні
Так
Ні
Так
Ні
Так
Ні
Так
Ні
Так
Ні
Так
Ні

Прогностичні
коефіцієнти
-2,9
2,4
-1,7
4,2
-1,5
3,8
-1,1
1,3
-3,6
2,1
-1,9
2,1
-2,4
0,9
-2,3
3,7
-1,1
3,9
-1,6

Так

2,6

0,5

Ні
Так
Ні
Так
Ні

-1,8
3,1
-2,2
3,6
-2,5

Так

3,8

Показники

Групи

1.

Загроза переривання,
збереження вагітності

2.

ГІУ ЦНС

з/п

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12
13.

Вага при народженні
≤ 3 кг
Патологічна жовтуха в
неонатальному періоді
Патологія жовчовивідних
щляхів після року життя
Скарги на артралгії/болі в
кінцівках
Астенічна тілобудова
Тривало знижений /
вибірковий апетит
Обтяженість сімейного
анамнезу по мігрені
Обтяженість сімейного
анамнезу по цукровому
діабету
Обтяженість сімейного
анамнезу за ЖКХ
Обтяженість сімейного
анамнезу за СКХ
Обтяженість сімейного
анамнезу за
захворюваннями ССС

1,7
0,8
0,6
0,3
2,0
1,1
0,3
1,0
0,5

1,2
1,6

1,6

Методика застосовується для визначення ризиків рецидивування САБ у
дітей віком від 3 років з САБ. Лікар разом із батьками дитини відповідають на
запитання, зазначені в анкеті (див. табл.4.1.9).
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Після відповіді на запитання сумуються прогностичні коефіцієнти, які
відносяться до цих відповідей.
Якщо заключна сума прогностичних коефіцієнтів менше -12, то ризик
виникнення рецидивів САБ відсутній.
Якщо заключна сума прогностичних коефіцієнтів у межах від - 12 до – 4,
то результат свідчить про низький ризик рециживування САБ.
Якщо заключна сума прогностичних коефіцієнтів у межах від - 4 до + 4,
діагностичної

інформації

недостатньо

для

визначення

ризику

розвиткурецидивів САБ.
Якщо сума прогностичних коефіцієнтів від + 4 до + 12, або більше +12,
то ризик виникнення рецидивів САБ, відповідно підвищений та високий, що
потребує спостереженння за дитиною, та застосування профілактичніх заходів,
знижуючих ризики рецидивів.
Прогностичні коефіцієнти сумуються послідовно до досягнення однієї із
граничних цифр. Коли граничний поріг досягнуто, то процедура припиняється.
Чутливість діагностичної таблиці перевірено на 25 дітях віком від 3 до 7
років, які знаходились на лікуванні в ДКБ №9 м Київа з діагнозом гостра
респіраторна інфекція, ацетонемічний синдром. При проведенні анкетування у
цієї групи дітей встановлено 84,0 % правильних, 4,0% – помилкових та 12,0%
невизначених відповідей щодо ризику розвиткурецидивів САБ.
Специфічність таблиці перевірено на 18 дітях віком від 4 до 8 років, які
перебували в ДКБ №9 м. Київа із клінічно подібними САБ симптомами
(блідість, тошнота, блювота, біль у животі, зміна характеру випорожнень), але
без наявності ацетону у сечі. При анкетуванні виявилося 83,3 % правильних,
5,5% помилкових та 11,2 % невизначених відповідей. Ці дані відповідають
вимогам щодо діагностичних таблиць із використанням прогностичних
критеріїв.
Приклад використання анкети.
Дитина А., вік 3 роки 6 місяців, приймає лікування з приводу ГРВІ.
г.ринофарингіту, синдрому ацетонемічної блювоти. САБ діагностовано вдруге.
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Анамнестично: народилась від I доношеної вагітності, яка перебігала на тлі
загрози переривання в терміні 9 тижнів, пологи фізіологічні, в пологах асфіксія
внаслідок обвиття пуповиною, вага принародженні 3200 г, виписана на 7 день в
зв'язку з гіпербілірубіеміею (250 мммол/л), на 1місяці діагностовано ГІУ ЦНС
(ЛДП), приймала лікування. На грудному вигодовуванні перебувала 6 місяців.
Спадковість обтяжена: СКХ (бабуся), цукровому діабету ІІтипу (дідусь). Росла
та розвивалась відповідно віку. Останній рік спостерігається гастроентерологом
в звя'зку з дисфункцією жовчного міхура. Мати скаржиться на періодичні болі
в животі у дитини, особливо при порушеннях дієти, вибірковий апетит (майже
не їсть овочів, любить солодощі та мучні вироби), худорлявість дитини.
Останні півроку інколи дівчинка скаржиться на болі в нижніх кінцівках, навіть
деколи просиналася від них вночі.
Педіатром оглянута, ревматологічні захворювання виключені. При
об'єктивному огляді: астенічної тілобудови, середньогармонійного розвитку.
При заповненні анкети за всіма запитаннями, зазначеними в ній, було
проставлено прогностичні коефіцієнти, які співвідносяться із відповідями
згідно анамнезу дитини А. Приклад заповнення анкети наведено у табл. 4.1.10.
Таблиця 4.1.10
№
1.
2.

Показники

4.

Патологічна жовтуха в неонатальному
періоді
Патологія жовчовивідних щляхів після року
життя
Скарги на артралгії/болі в кінцівках

7.

Так

2,4

Так
Ні

4,2
-1,5

Так

1,3

Так

2,1

Так

2,1

Так

0,9

ГІП ЦНС
Вага при народженні ≤ 3 кг

6.

Прогностичн
і коефіцієнти

Загроза переривання, збереження вагітності

3.

5.

Групи

Астенічна тілобудова
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Табл. 4.1.10. (продовження)
8.

Тривало знижений /вибірковий апетит

9.

Обтяженість сімейного анамнезу по мігрені

Так
Ні

10.

Обтяженість сімейного анамнезу по
цукровому діабету

Так

2,6

Ні

-1,8

Так

3,6

Ні

-2,5

11.
12
13.

3,7
-1,1

Обтяженість сімейного анамнезу за ЖКХ
Обтяженість сімейного анамнезу за СКХ
Обтяженість сімейного анамнезу за
захворюваннями ССС

Всього 16,0
Після

підрахунку

загальної

кількості

прогностичних

коефіцієнтів

отримано суму +16,0.
Це свідчить, що у дитини А. високий ризик виникнення рецидивів САБ.
Вона потребує призначення немедикаментозних та медикаментозних заходів
щодо запобігання САБу майбутньому, та розяснення матері дитини моделі
поведінки для ранньої діагностики САБ та своєчасного лікування..
Прогностичні критерії розвитку повторних рецидивів САБ дозволяють
визначити ризики рецидивуючого перебігу САБ у

дитини, у якої декілька

епізодів САБ уже було. Створену анкету з прогностичними критеріями
розвитку САБ рекомендовано до використання

лікарями у поліклініках,

сімейних амбулаторіях, дитячих стаціонарах для визначення ризику повторних
ацетонемічних кризів. Що дозволить надати батькам інформацію, щодо
попередження виникнення рецидивів САБ, можливих провокуючих факторів,
моделі поведінки для ранньої діагностики САБ, тактичних кроків батьків при
виявленнні у дитини кетонурії до моменту огляду лікарем. Та допоможе обрати
правильну тактику лікарю, активно профілактуючи та своєчасно застосовуючи
медикаментозне та немедикаментозне лікування дитні з рецидивуючим САБ.
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4.2. Клінічні особливості перебігу захворювання
Основним приводом для госпіталізації у більшості хворих з САБ були
скарги з боку травної системи, серед яких найчастішими були скарги на нудоту
/відмову

від

їжі

(95,7%),

блювоту

(87,2%),

слабкість

(85,1

%),

відсутність/зниження апетиту (у 97,9 %) ( таблиця 4.2.1).
При госпіталізації стан більшості пацієнтів був середньої тяжкості
(95,7 ± 2,1 %) за рахунок токсико-ексикозу 1 ступеню тяжкості. Тяжкий стан
спостерігався у 4,3  2,1 % дітей, з токсико-ексикозом 1-2 ступеню та
гіпертермією.
Таблиця 4.2.1
Розподіл скарг обстежених дітей під час ацетонемічного кризу(n=94)
Кількість хворих
Скарги
Абс.
90
90
80
90
42
4
14
19
58
42
19
42

Слабкість, в’ялість
Нудота
Блювота
Зниження/відсутність апетиту
Болі в животі
Закреп
Послаблення стільця
Головний біль
Сонливість
Гіпертермія вище 38,0
Біль в горлі
Покашлювання/кашель

%
95,7 ±2,1
95,7 ±2,1
85,1±3,7
95,7 ±2,1
44,7±5,1
4,3 ±2,1
14,9±3,7
20,2±4,1
61,7 ±5,0
44,7±5,1
20,2±4,1
19,7±4,1

Найчастіше діти скаржились на слабкість, в’ялість, нудоту, болі в животі,
сонливість, головні болі, ці скарги характерні для інтоксикаційних станів,
яким є і кетонемія.
На основі аналізу анамнезу, об’єктивного обстеження, загальноприйнятих
методів

дослідження

дітям

встановлена

клінічні

діагнози.

У

хворих

діагностувалася така соматична патологія як гостра респіраторна інфекція у 40
(42,6 %) хворих, у 24 (25,4 %) пацієнтів –гострий гастрит, функціональні

71

порушення жовчного міхура та сфінктера Одді у 30 (31,9 %) обстежених.
Кетонурія від 3+(+++) до 4+(++++) по реакції Легаля була у 94(100%) хворих.
З причин, які провокували розвиток поточного кризу домінуючу роль грав
інфекційний фактор (63,5±5,0%): вірусні інфекції. Бактеріальні ускладнення
ГРВІ були діагностовано у 20 (26,6±4,6%). Дані представлені в таблиці 4.2.2.
Таблиця 4.2.2
Структура тригерних факторів кризу САБ у дітей
Тригерні фактори
Харчові

Інфекційні фактори
Абс.ч.
60

%
63,5±5,0

погрішності
Абс.ч.
26

%

Емоційні стреси
Абс.ч.

27,7±4,6

8

%
8,5±2,9

Всього
Абс.ч.

%

94

100,0

В 27,7 % випадках ацетонемічний криз розвивався після харчових
помилок. Характер порушення дієти був різноманітним. Це було вживання
деяких солодощів (шоколадні цукерки, льодяники, бісквіти, торти), м’ясних
продуктів (шашлик, смажена котлета, червона риба, піца), молочних продуктів
(жирного молока, вершків), інших продуктів – чіпсів, сухариків, газованих
солодких напоїв, суші. Батьки 5 дітей (5,3  2,3%) відзначили, що зв’язують
появу кризу з негативною реакцією дитини на їжу (батьки заставили з’їсти те,
що дитина не хотіла: суп, м'ясо, овочі).У випадках, коли криз провокувався
стресом, мали місце контрольні роботи, або спортивні змагання напередодні.
Аналізуючи структуру тригерних факторів можна зробити висновок, що
найбільш ймовірно ацетонемічний криз реалізується як неспецифічна реакція
організму на стресовий фактор (інфекцію, харчову помилку, емоцію) у дітей з
певними метаболічними особливостями, що співпадає з літературними даними
О. Г Шадріна , 2014; Г. С. Сенаторової, 2007.
При проведенні об’єктивного огляду визначено, що більшость дітей дітей
мали астенічну тілобудову (76,6%), знижений ІМТ (67,0%), фізичний розвиток
був середній (53,8%), або нижче середнього (41,5%),
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Дані об'єктивного дослдідження хворих представлено в табл. 4.2.3
Таблиця 4.2.3
Дані об’єктивного дослідження хворих з САБ
Об’єктивні дані

Фізичний розвиток

Індекс маси тіла

Конституція

середній
вище середнього
нижче середнього
25-50 центилів
10-25 центилів
<10 центилів
астенічна
нормостенічна
гіперстенічна

\
\
\
\
\
\

Болі при
пальпації
живота
живота

Періорбітальні тіні
Блідість
Сухість червоної кайми губ
Субіктеричність склер
Субіктеричність носогубного трикутника
Осередки хронічної інфекції
Гіперемія слизової задньої поверхні глотки
Обкладеність язика
Запах ацетону у повітрі, що видихається
Гіпергідроз долонь і стоп
Сухість шкіри
Систолічний шум функціонального характеру
в епігастральній ділянці
у правому підребір’ї
у навколопупковій ділянці
позитивні міхурові симптоми
позитивні панкреатичні симптоми
Збільшення печінки
Збільшшення селезінки

Кількість хворих, (М ± m) %
50 (53,8  5,1 %)
5 (5,3  2,3 %)
39 (41,5  5,1 %)
30 (31,9 4,8 %)
43 (45,7  5,1 %)
21 (22,3  4,3 %)
72 (76,6 4,4 %)
20 (21,3  4,2 %)
2 (2,1  1,5 %)
67 (71,3  4,7 %)
64 (68,1  4,8 %)
31 (33,0  4,8 %)
5 (5,3  2,3 %)
19 (20,0  7,3%)
33 (35,1  4,9 %)
64 (68,1  4,8 %)
90 (95,7  5,2%)
60 (63,5±5,0 %)
16 (17,0  3,9 %)
40 (42,6  5,1%)
30 (31,9  4,8%)
31(33,0  4,8 %)
56 (59,6  5,1%)
64 (68,1  4,8 %)
45 (47,9  5,2 %)
31(33,0  4,8 %)
14 (14,9  3,7 %)
5 (5,3  2,3 %)

Аналіз результатів дослідження свідчить, що поряд із клінічними
ознаками токсикоз-ексикоза (блідість, сухість шкіри та червоної кайми губ,
субіктеричность склер) були характерними ознаки патології травної системи
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(обкладений язик, болісність при глибокій пальпації живота, помірне
збільшення печінки, розлади характеру випорожнень та ін.) та особливості
фізичного розвитку: астенічний тип конституції та помірно знижений індекс
маси тіла.
Серед об'єктивних ознак патології органів травлення обкладеність язика
відзначалась майже у всіх дітей 90 (95,7  5,2%). Запах ацетону в повітрі, що
видихається, був тільки у 60 (63,5 ± 5,0 %) дітей. В останніх він не відчувався,
що може бути пов’язано з низькою концентрацією кетонових тіл у повітрі, що
видихається, що іноді важко уловити органами нюху. Болісність при пальпації
живота відзначалась більш ніж у половини обстежених дітей, в основному, в
навколопупковій ділянці, дещо рідше в правому підребер’ї та епігастрії.
Позитивними майже у половини дітей були

міхурові симптоми (симптом

Ортнера, болісність у точці Кера), та приблизно у третини – панкреатичні
симптоми (симптом Мейо-Робсона, болісність в зоні Дежардена). На нашу
думку, різноманітна локалізація болю при пальпації живота може бути
пов’язане з різною супутньою патологією травної системи у дітей.
Таким чином, скарги та дані об'єктивного дослідження хворих свідчать
про наявність у них метаболічного (ацетонемічного) кризу. В той же час
означені прояви не мають специфічних особливостей і не дають змоги
конкретизувати, які саме метаболічні процеси порушені і як їх корегувати.
Саме для більш поглибленого вивчення цих питань нами проведено подальші
лабораторні,
обстеження.

інструментальні,

хроматографічні

та

тестовопсихологічні
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РОЗДІЛ 5

РЕЗУЛЬТАТИ ПАРАКЛІНІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ДІТЕЙ З
РЕЦИДИВУЮЧИМ СИНДРОМОМ АЦЕТОНЕМІЧНОЇ
БЛЮВОТИ
5.1. Результати лабораторних методів обстеження
У обстеженних пацієнтів при проведенні загальноклінічних обстежень
були визначені такі особливості. Аналіз показників

загального клінічного

аналізу крові виявлялося незначне підвищення гематокриту, що можна
розглядати як прояв дегідратації внаслідок проявів САБ. Середні показники
кількості лімфоцитів та лейкоцитів були дещо підвищені від вікових норм, в
зв’язку великою часткою дітей з САБ та вірусною інфекцією (63,8 ± 5,0%), в
тому числі бактеріально ускладненою (12,8 ± 3,4%). Середні показники
гемоглобіну та еритроцитів не відрізнялися від нормативних цифр. Середні
показники ШОЕ були в межах вікової норми, або помірно збільшеними (табл.
5.1.1.).
Таблиця 5.1.1.
Показники клінічного аналізу крові в обстежених дітей (М ± m) (n = 94)
Показники крові
Гемоглобін, г/л
Еритроцити, *1012/л
Гематокрит
Лейкоцити, *109/л
Нейтрофіли, % від нормативу
Лімфоцити, % від нормативу
ШОЕ, мм/год

Середні значення
121,2 ± 10,5
4,1 ± 0,3
45± 0,2
13,5 ± 5,2
112,2 ± 8,2
115,5 ± 9,7
14,5 ± 2,9

При аналізі показників рівня глікемії у дітей з САБ гіпоглікемія (рівень
глюкози менше 3,3 ммоль/л) визначалася тільки у 10 (10,6 %) пацієнтів. Для
більшості 84 (89,4 %) хворих на фоні ацетонемічного кризу була характерною
нормоглікемія. Враховуючи, що нестійкий вуглеводний обмін частіше
зустрічається у дітей в молодшого віку, було вираховано середній вік пацієнта з
гіпоглікемією, що склав 4,22 ± 0,02 роки. У порівнянні з середнім віком дітей
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основної групи (5,97 ± 0,18 років), ці дані підтверджують більшу значимість
гіпоглікемій в патогенезі кетонемійу пацієнтів молодшого віку (р < 0,05).
Отримані результати узгоджуються з даними нашого ретроспективного
дослідження та літературних джерел (Тяжка О.В., 2008).
У всіх обстеженних пацієнтів проаналізовано показники клінічного
аналізу сечі та рН (таблиця 5.1.2.). У більшості дітей

виявлено кисле

середовище сечі (41,5 %), або слабокисле (35,1 %), що найбільш ймовірно на
нашу думку є проявом кетоацидозу.
Таблиця 5.1.2.
Показник рН клінічного аналізу сечі в обстежених пацієнтів (n=94)
Реакція (рН) сеч
слабокисла

(М ± m) % від кількості дітей
35,1  4,9

кисла

41,5  5,1

слаболужна

5,3  2,3

лужна
різко лужна

10,0  5,5
3,9 ± 2,7

нейтральна

4,3 ±2,1

У всіх хворих дітей була позитивна реакція сечі на кетони. Інтенсивність
кетонурії від 10 ммоль/л (++++) була у 69 (73,4 %) пацієнтів і не відрізнялася в
вікових групах (р < 0,05), тільки у 15 (16,0 %) кетонурія була менш виражена,
але не нижче 3,9 ммоль/л (+++). Дані представлені в таблиці 5.1.3.
Таблиця 5.1.3.
Розподіл дітей з САБ по вираженості кетонурії та віку (n = 94)
Всього дітей з САБ(n = 94)
Виразність кетонурії

Вік 3-5 років

Вік 6-10 років

абс. ч.

%

абс. ч.

%

≥ 10ммоль/л

37

75,5 ± 6,1

32

71,1 ± 6,8

≥3,9 ммоль/л

12

24,5 ± 6,1

13

28,9 ± 6,8

49

100,0

45

100,0

Всього
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Проаналізована частота кристалурій, яка виявилася досить високою (30,9 ±
4,8%). Розподіл кристалурій представлений в таблиці 5.1.4.
Таблиця 5.1.4.
Частота типів кристалурій у дітей з САБ (n = 29)
Діти з наявнісю кристалурії (n = 29)

Тип кристалурії

Абс. число

%

Оксалати

16

55,2 ± 9,2*

Урати

6

20,7 ± 7,5*

Оксалати/урати

4

13,8 ± 6,4*

Фосфати

2

6,9 ± 4,7*

Всього

29
100,0*
Примітка : * − p < 0,05 різниця між частотою виявлення оксалурії у порінянні з
іншими видами кристалурій статистично достовірна
Зертає на себе увагу, що кристалурія у хворих з САБ у половині випадків
була оксалатного ґенезу (55,2 %), і рідше уратного (20,7 %). Питома вага
змішаних кристалурій та фосфатурії була невисокою: 13,8 % та 6,9%відповідно.
Наявність кристалурій свідчить про обмінні порушення у хворих з САБ.
Про функціональний стан ШКТ можна отримати інформацію на підставі
вивчення результатів копрологічного обстеження хворих. Зміни в копрограмі
зареєстровано у 90,4 % дітей з САБ, дані систематизовано та наведено в
залежності від виду порушення травлення.Результати наведено в таблиці 5.1.5.
Таблиця 5.1.5.
Показники копрологічного дослідження, (М ± m), %
від кількості дітей (n = 94)
Показники
Креаторея
Амілорея
Стеаторея

І типу
ІІ типу
ІІІ типу

Абс. число (М ± m) %
24 (26,6 ± 4,6)
30 (31,9  4,8)
28 (29,8 ± 4,7)
20 (21,3 ± 4,2)
11 (11,7 ± 3,3)
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Продовження табл. 5.1.5
Йодофільна флора

54 (57,4 ± 5,1)

Лейкоцити, слиз, епітелій

24 (25,5 ± 4,5)

Наявність у калі неперетравлених та частково перетравлених м’язових
волокон

(креатореї)

може

бути

зумовлена

зовнішньосекреторною

недостатністю підшлункової залози та порушенням шлункового травлення або
пришвидшеним транзитом по ШКТ. Наявність стеатореї та амілореї може
свідчити про дисфункцію підшлункової залози. Зазначені зміни частіше
виявлялися при гастроінтестинальними проявах (біль в животі, послаблений
стілець 2-3 рази/день) , що були у 20 (21,3 ± 4,2 %) хворих. В той же час
стеаторея була у 58 (61,7 ± 5,0 %) дітей з САБ, що свідчить про залучення
панкреатобіліарних порушень в клінічні прояви САБ та необхідність їх корекції
(Евграфова Н.Б., Квашніна Л.В, 2004). Підвищена йодофільна флора фекалій,
яка виявлена нами у 54 (57,4 ± 5,1 %) хворих, може бути розцінена як
опосередкована ознака дисбіотичних порушень в кишківнику.
Таким чином, при лабораторному дослідженні не виявлено суттєвих змін
з боку показників клінічного аналізу крові, сечі, окрім кетонурії, оксалурії та
уратурії. При копрологічному обстеженні дітей з САБ виявлено ознаки
панкреатобіліарної дисфункціїта та бродильних процесів у кишечнику, що
свідчить про залученість органів ШКТ в патологічний процес при САБ.
5.2. Дані інструментальних методів обстеження
Ультразвукове дослідження органів черевної порожнини проведено 50
дітям з САБ, результати представлені в таблиці 5.2.1
Помірне збільшення розмірів печінки, спостерігалось майже у половини
(44,0 %) дітей, що може свідчити про токсичний вплив вплив кетонових тіл у
період ацетонемічної кризи, та співпадає з літературними даними (Кривопустов
С.П, Волосовець О.П., 2008).
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Таблиця 5.2.1.
Результати ультразвукового дослідження органів черевної порожнини
(М ± m) % від кількості дітей(n = 50)
Показники ультразвукового дослідження органів
травлення
Збільшення розмірів печінки

Жовчний міхур

Підшлункова
залоза

Кількість хворих з САБ
(n = 50)
Абс.
(М ± m) %
число
24
44,0 ± 7,0

Потовщення стінки

2

4,0 ± 2,8

Вигиб шийки/зміна форми
Завис / осад у порожнині міхура

34
12

68,0 ± 6,6
24,0 ± 6,0

Розлад по гіпокінетичному типу

26

52,0 ± 7,1

Розлад по гіперкінетичному типу
Збільшення частин залози

2

4,0 ± 2,8

20

40,0 ± 6,9

8

16,0 ± 5,2

Підвищення ехогенності

У більшості дітей (68,0%) були виявлені деформації ЖМ та порушення
його функції, здебільшого по гіпокінетичному типу (52%). У 24,0 % дітей
порушення скоротливості супроводжувалося явищами дисхолії (завись, осад у
просвіти ЖМ). Ці особливості можуть бути як фоновими для рецидивування
САБ, так і подовжувати терміни кетонурії (В. П. Булатов, Т. В. Ішанова, Г. А.
Зміни підшлункової залози, визначені при УЗД, найчастіше зустрічались
у

дітей у вигляді збільшення частин залози, що могли бути як у вигляді

реактивного процесу при гіперкетонемії, так і бути присутнім до розвитку
ацетонемічного кризу у вигляді функціональних порушень.
В зв’язку зі скаргами на головний біль під час ацетонемічного кризу та
періодичні головні болі в міжкризових періодах 12 дітям було проведено
електроенцефалографію (ЕЕГ) для визначення біоелектричної активності
головного

мозку

із

застосуванням

спектрально-топографічного

основних ритмів та побудовою карт її спектральної потужності.

аналізу
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У обстежених дітей не виявлено ознак генералізованної епілептиформної
активності, що дозволяє диференціювати САБ від малих форм епілепсії, що
також можуть проявлятися пароксизмами блювоти. В той же час у 6 (50 ± 14,4
%) хворих при проведенні тесту з гіпервентиляції виявлено диффузну
епілептиформну активність в лобно-скроневих ділянках, без генералізації, з
минущою міжпівкулевою асиметрією. У цих же дітей була обтяжена
спадковість по мігрені по материнській лінії (мама, бабуся). Вказане свідчить
про високі ризики розвитку мігрені у старшому віці і їм рекомендовано
спостереження невролога.
Для картини ЕЕГ у 4 (33,3 ± 13,6 %) хворих з САБ характерними були
поліморфні альфа- і тета-комплекси і спалахи потужності в центральнотім’яних зонах кори при провокаційних пробах,

які можуть свідчити про

дисфункцію діенцефальних утворень мозку, що також потребує состереження
неврологом в динаміці.
Для групи дітей з САБ був характерним помірно дезорганізований тип
ЕЕГ,

яка

характеризувалась

домінуванням

в

картині

фонової

ЕЕГ

нерегулярного альфа-ритму, нестійкої частоти, (9-10 Гц), з бімодальним чи
полімодальним спектром потужності альфа-ритму низької та середньої
амплітуди (від 30 до 70 мкВт.), середньої енергетичної потужності (до 20
мкВт.), з послабленою модуляцією альфа-ритму, в деяких випадках з
невираженими зональними розбіжностями, з виразною (>20 %) міжпівкульовою
асиметрією амплітуди спектральної потужності. Форма -хвиль була гострою.
-активність – переважно була низької і високої частоти (в межах 13-30 Гц)
середньої амплітуди (до 30 мкВт) з максимальною спектральною щільністю на
секторах мозку в лобно-центральних та потиличних ланках кірки мозку. активність частотою 2-4 кол/с була переважно середньої та високої
амплітуди

(40-80

мкВт)

з

максимальною

спектральною

щільністю

в

задньолобно-центральних та потиличних ланках кірки мозку. -активность
частотою 5-7 кол/с була середньої та середньої амплітуди (до 40 мкВт) з
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максимальною спектральною щільністю в задньолобно-центральних ланках
кірки мозку. (Рис.5.2.2.)

Рис. 5.2.2. Карти спектральної потужності основних ритмів ЕЕГ. Помірно
дезорганізований тип ЕЕГ у дитини з САБ.
По даним літератури що у здорових дітей

визначається домінуючий

мономодальний спектр потужності альфа-ритму, з нормальним топічним
розподілом (максимальна спектральна щільність альфа-ритму в потиличних
ланках кірки мозку) (Мозгова Г.П., 2015). Виявлені у дітей з САБ помірно
змінені показники функціонального стану мозку з частковою анормальністю
спектрально-топографічних значень ЕЕГ за даними того ж автора характерна
для психосоматичних розладів та свідчить про порушення толерантності до
психофізични навантажень, але може забезпечити психологічну сталість в
нормальних умовах життєдіяльності.
Таким

чином,

використання

нейрофізіологічного

дослідження

функціонального стану головного мозку з використанням спектрально-
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топографічного

аналізу

ЕЕГ

є

доцільним

для

визначення

порушень

функціонування центральної нервової системи при САБ.
Отримані

дані

також

обґрунтовують

необхідність

детального

дослідження показників метаболічного статусу дитини, в тому числі
кількісного визначення рівнів метаболітів, які мають токсичний вплив на
внутрішні органи (ацетоацетат, бета- гідроксибутірат та їх похідні), виявлення
психологічних особливостей у дітей з САБ, як особистністних, так і
ситуативних. Передбачається, що особистністні якості дитини з САБ роблять ії
більш вразливою до дії стресогенних факторів, які, в свою чергу, провокують
рецидиви ацетонемічних кризів, знижують якість життя дитини з САБ, її сім’ї,
формують та закріплюють негативні стресіндуковані психосоматичні реакції.
Вивчення цих факторів є важливим для обґрунтування комплексної програми
протирецидивного лікування САБ.
5.3. Дані психологічного тестування
Для оцінки психологічного статусу було проведено психологічне
тестування 32 дітей молодшого шкільного віку з рецидивуючим ацетонемічним
синдромом в післякризовому періоді та 30 здорових молодших школярів.
Застосовувалося

опитування за методикою діагностики рівню шкільної

тривожності Філіпса. Рівень загальної тривожності був збільшений майже у
всіх обстежених дітей з рецидивуючим ацетонемічним синдромом: так у 18
(56,3 %) хворих рівень тривожності виявився помірно підвищеним, а у 12
(37,5%) високим. В той час як у здорових молодших школярів тривожність
була підвищеною тільки у третини дітей: 10 (33,3 ± 8,6 %) та 2 (6,7 ± 4,6 %)
відповідно (p < 0,05). Вказане може свідчити про те, що підвищена тривожність
є особистістною характеристикою для дітей з рецидивуючим САБ. Збільшені
рівні показників тривожності у дітей з САБ відзначалися і по ситуативним
рфвням

тирвожності.

Дані

представлені

в

таблиці

5.3.1.

Табл. 5.3.1.
Показники рівней тривожності у обстежених дітей по тесту шкільної дезадаптації Філіпса (n = 62)
Школярі з рецидивуючим САБ (n = 32)

Здорові школярі (n = 30)

Рівень тривожності

Вид тривожності

не збільшений
абс. ч. (%)

збільшений
абс. ч. (%)

Рівень тривожност
високий

не збільшений Збільшений

абс. ч. (%)

абс. ч. (%)

абс. ч. (%)

Високий
абс. ч. (%)

Загальна тривожність

2 (6,3±4,3)

18 (56,3±8,8)* 12 (37,5±8,6)*

18 (70,0±8,4)

10(23,3±7,7)* 2(6,7±4,6)*

Тривожність у школі

1 (3,1±3,1)

19 (59,4±8,7)* 12 (37,5±8,6)*

14 (46,7±9,1)

10(33,3±8,6)* 6(20,0±7,3*

7 (21,9±7,3)

20 (62,9±8,6)*

5 (15,6±6,4)

22 (73,3±8,1)

7 (23,3±7,7)

1 (3,3±3,3)

Соціальний стрес

6 (18,8±6,9)

15 (46,9±8,8)

11 (34,4±8,4)*

19 (63,3±8,8)

10 (33,3±8,6)

1 (3,3±3,3)

Страх перевірки знань

1 (3,1±3,1)

11 (34,4±8,4)

20 (62,5±8,6)*

14 (46,7±9,1)

10 (33,3±8,6)

6(20,0±7,3)

6 (18,8±6,9)

15 (46,9±8,8)

11 (34,4±8,4)*

15 (50,0±9,1)

13 (43,3±8,8)

2 (6,7±4,6)

14 (43,8±8,8)

12 (37,5±8,6)

6 (18,8±6,9)

15 (50,0±9,1)

14 (46,7±9,1)

1 (3,3±3,3)

6 (18,8±6,9)

15 (46,9±8,8)* 11 (34,4±8,4)*

25 (83,3±6,8)

4 (13,3±6,2)

1 (3,3±3,3)

Фрустрація потреби в
досягненні успіху

Страх невідповідності
очікуванням оточення
Проблеми і страхи у
стосунках зучителями.
Низька фізіологічна
опірність стресу
Примітка:

різниця

достовірна

(p<0,05)*-

у

порівнянні

з

даними

здорових

школярів

і

дітей

з

САБ
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Для візуалізації дані тестування представлені на діаграмах, показники
загальної тривожності на рис.5.3.2
Діти з САБ (%)

Здорові школярі (%)
не збільшений
рівень
тривожності

6,3

збільшений

37,5

6,7
23,3

56,3

високий
70

Рис.5.3.2. Порівняння рівнів загальної тривожності у дітей з САБ та
здорових школярів
Фактор «Загальна тривожність у школі» був збільшений у 19 (59,4 %)
дітей і мав високий рівень у 12 (37,5 %) дітей з САБ. В групі здорових дітей
збільшення

показника зареєстровано тільки в 10 (33,3 %) та 6 (20,0 %)

відповідно (p < 0,05). Дані представлені на рис. 5.3.3

3,1

не збільшений
рівень
тривожності

37,5

20

збільшений
46,7

59,4

високий

Рис. 5.3.3. Порівняння

рівнів тривожності

33,3

у школі у дітей з САБ та

здорових школярів
При порівняння рівня тривожності за показником

«Фрустрація потреби в

досягненні успіху» у дітей з САБ та здорових школярів також отримані значимі
відмінності: 20 (62,9 %) та 7 (23,3%) дітей відповідно (p < 0,05) (рис.5.3.4).
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Діти з САБ(%)

15,6

Здорові школярі(%)

21,9

не збільшений
рівень
тривожності
збільшений

3,3

23,3

високий
46,7

62,9

Рис.5.3.4. Порівняння

тривожності по показнику «фрустрація» у

досягнні успіху у дітей з САБ та здорових школярів
Дані, отримані по показнику «Фрустрація потреби в досягненні успіху»
свідчать про те, що діти з САБ мають високу «планку» успішності у навчанні,
досягнення якої не завжди можливе, з подальшим формуванням відчуттям
фрустрації. При опитуванні такі діти відмічають, що гарні оцінки та успішність
від них часто вимагають батьки або дідусь з бабусею.
Частина дітей з високим рівнем тривожності «Переживання соціального
стресу») була більшою в групі школярів з САБ (p < 0,05): 11 (34,4 %) проти 1
(3,3 %) у здорових відповідно (p < 0,05) (рис.5.3.5).
Діти з САБ (%)

Здорові школярі (%)

18,8
не збільшений
рівень
тривожності

34,4

збільшений

3,3
33,3

63,3

46,9

Рис.5.3.5

Порівняння

високий

тривожності

по

показнику

соціального стресу» у дітей з САБ та здорових школярів

«переживання
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Показники високої тривожності по фактору «Страх ситуації перевірки
знань» продемонстрували 20 (62,5 %) дітей з САБ, при чому всі опитані
пацієнти мали хороші успіхи в навчанні, а 12 (37,55 %) дітей були
відміннниками. В порівнянні з ними висока тривожність по фактору «страху
перевірки знань» була значно нижчою: уздорових дітей (6 (20,0% ) )(p < 0,05)
(рис.5.3.6).
Діти з САБ(%)

Здорові школярі (%)

3,1
34,4

не збільшений
рівень
тривожності
20

збільшений

46,7

високий

62,5

33,3

Рис. 5.3.6. Порівняння

тривожності по показнику «страх ситуації

перевірки» знань у дітей з САБ та здорових школярів
При порівнянні тривожності по показнику «страх самовираження» між
групами школярів отримано вищі рівні помірно вираженої тривожності у дітей
з САБ: 18 (56,3 ± 8,8 %) та 3 (10,0 ± 5,5 %) здорових дітей відповідно (p < 0,05)
(рис.5.3.7).
Діти з САБ (%)

18,8

Здорові школярі (%)

25

не збільшений
рівень
тривожності
збільшений

10

3,3

високий

56,3

83,3

Рис.5.3.7. Порівняння тривожності по показнику
«страх самовираження» у дітей з САБ та здорових школярів
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При деталізуванні цього питання діти з САБ доволі часто відповідали, що
мають по кілька додаткових гуртків/ секцій які відвідують більше по бажанню
батьків, ніж по особистим вподобанням. Самі ж батьки відмічали, що діти
прагнуть досягнень на гуртках, та заперечували можливість того, що дитина
керується більше інтересом батьків, а не виражає саме свої свої вподобання.
Цей показник перекликається з підвищеним страхом невідповідності
очікуванням оточуючих у дітей з САБ порівняно зі здоровими школярами: 11
(34,4 %) та 2 (6,7 %) дітей відповідно (рис.5.3.8).
Діти з САБ(%)

18,8

34,4

Здорові школярі(%)

не збільшений
рівень
тривожності
6,7

збільшений
50

43,3

46,9

Рис

5.3.8.

Порівняння

високий

тривожності

по

показнику

«страх

невідповідності очікуванням оточуючих» у обстежених дітей
В таких випадках доцільною видається як індивідуальна, так і сімейна
психотерапія, для покращанення взаєморозуміння дітей та батьків, зниження
дитячої тривожності.
Аналізуючи показник тривожності у зв’язку з проблемами та страхами у
стосунках з учителями достовірних відмінностей між групами не виявлено.
Дещо частіше помірно виражена тривожність зустрічалася в групі здорових
дітей (рис.5.3.9.). Такі результати можуть пояснюватися вираженим бажанням
дітей з САБ відповідати вимогам вчителя, а також своїми індивідуальними
рисами, такими як комунікабельність, жвавість, дружелюбність, що притаманні
дітям з САБ, та описані в літературних джерелах [5, 69].
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Діти з САБ (%)

Здорові школярі (%)

18,8

43,8
не збільшений
рівень
тривожності
збільшений

37,5

3,3

50

46,7

високий

Рис.5.3.9. Порівняння тривожності по показнику «страху в стосунках з
учителями» у дітей з САБ та здорових школярів
Аналізуючи фактор «Низька фізіологічна опірність стресу» отримані
підвищені рівні у15 (46,9 %) пацієнтів та високий рівень у 11 (34,4%) хворих,
що є суттєво більшим від здорових дітей: 4 (13,3 %) та 1 (3,3 %) відповідно
(p<0,05) (рис.5.3.10). Ці дані також свідчать про наявну дітям з САБ підвищену
особистністну тривожність.
Діти з САБ (%)

Здорові школярі (%

не
збільшений
рівень
тривожності

18,8
34,4

збільшений
3,3

13,3

високий

46,9
83,3

Рис.5.3.10.

Порівняння

тривожності

по

показнику

«Низька

фізіологічна опірність стресу» у дітей з САБ та здорових школярів
За

результатами

рецидивуючим

САБ

проведеного
притаманна

дослідження
як

видно,

особистністна,

так

що
і

дітям

з

ситуативна

тривожність, які досягали високого рівня більш, ніж у половини (62,5 %)
хворих, в той час як в групі здорових школярів цей показних був нижчий
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(20,0%.) (p < 0,05). По даним С.П. Тарасова (2011) високий рівень тривожності
мають до 35% здорових молодших школярів [47]. Підвищені і високі рівні
тривожності у дітей з САБ, порявняно зі здоровими отримано і при
застосованні методики визначення явної тривожності дітей «СМАS» в адаптації
А. М. Прихожан, дані візуалізовані на рис. 5.3.11
0

високий рівень тривожності
збільшений рівень
тривожності

12,5
10

помірно збільшений рівень
тривожності

18,7
20

нормальний рівень
тривожності

31,25
31,25

здорові діті
60

10

тривожність не характерна

6,25

0

діти з САБ

10 20 30 40 50 60 70

Рис. 5.3.11. Рівні тривожності у обстежених дітей визначених по шкалі
явної тривожності «СМАS» в адаптації А. М. Прихожан, %
Результати тесту свідчать, що найбільший відсоток молодших школярів з
САБ проявляє підвищений та високий рівні страху перевірки знань, друге місце
посідає загальна та шкільна тривожність, третє – страх не відповідати
очікуванням оточуючих та низький фізіологічний опір шкільним стресам.
Для отримання додаткової інформації щодо різних видів тривожності
молодших школярів було використано проективну методику А.М. Прихожан,
адаптовану для молодших школярів Виявлено, що частота тривожності також
була вища у группі дітей з САБ: 17 (51,3 ± 8,8 %) проти групи порівняння: 8
(26,7 ± 8,1 %) дітей (p < 0,05). Аналізуючи рівні тривожності при модельованих
ситуаціях, визначено, що школярам з САБ притаманні дещо вищі рівні
тривожності по всіх точках, але достовірно значимо вище в ситуаціях «за
партою» 22 (68,8 %), та при отриманні оцінок за роботу 20 (62,5 %). В той час,
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як в групі порівняння ці показники були 10 (33,3 %) та 11 (36,7 %) дітей
відповідно (p < 0,05) (таблиця 5.3.12)
Табл.5.3.12
Розподіл факторів тривожності у молодших школярів
(проективна методика А.М. Прихожан) (n=62)
Ситуації
Дорога до школи
Гра з дітьми
Дитина з вчителькою
Діти з вчителькою
За партою
Отримання оцінок
На перерві
Біля дошки
Одягання
Уроки вдома

Діти з САБ (n=32)
Абс. число
%
12
37,5
12
15
15
22
20
11
24
15
22

Здорові діти (n=30)
Абс.число
%
10
33,3

37,5
46,9
46,9
68,8*
62,5*
34,4
75,0
46,9
68,8

11
13
14
10
11
9
18
11
15

36,7
43,3
46,7
33,3*
36,7*
30,0
60,0
36,7
50,0

Примітка: * − p<0,05, різниця достовірна між відповідними показниками
в групі дітей з САБ та здорових дітей
Для наглядності дані візуалізовані на рис. 5.3.12.
30
25
20

Діти з
САБ(n=32)

15
10
5
0

Група
здорових
дітей (n=30)

Рис.5.3.13

Розподіл

ситуаційних

факторів

методика А.М. Прихожан у молодших школярів

тривожності

(проективна
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При опитуванні дітей, які саме неприємні відчуття виникають в цих
ситуаціях, виявлено, в тому числі, скарги соматичного характеру. Так більшість
дітей з САБ при сидінні за партою впродовж кількох уроків починали відчувати
болі в спині та кистях рук, «пустоту» в голові. Вказане може бути
конституційно обумовленим і потребувати уточнення причин дискомфорту з
подальшою їх корекцією.
Діти дошкільного віку з рецидивуючим САБ також були протестовані для
виявлення тривожності по проективній методиці Амен-Доркі (n=62). В цій
віковій групі також для більшості 44 (71,0 ± 5,8 %) пацієнтів був характерним
підвищений рівень тривожності, який у 13 (21,0 ± 5,2 %) хворих досягав
високого рівня. Ці дані також свідчать про роль тривожності як особистністної
характеристики таких дітей (рис.5.3.14)
35
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Підвищений
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Рис.5.3.14. Розподіл дітей з САБ по рівнях тривожності (n=62).
Нами

проаналізовані

ситуативні

фактори

у

дошкільнят,

супроводжуються тривогою. Для наочності дані представлені на рис. 5.3.15.
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Рис. 5.3.15. Розподіл емоцій дітей з САБ як реакція на ситуацію, %
Згрупувавши всі ситуації в три групи: відносини з батьками, відносини з
дітьми та побутові фактори, та порахувавши кількість негативних відповідей в
кожній групі ми отримали такі результати (рис.5.3.16.).
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Побутові ситуації

Рис. 5.3.16. Ситуативні причини тривожності у дітей дошкільного віку з
САБ
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Найчастішою причиною тривожності і у дошкільнят були відносини з
іншими дітьми (49,2 %), рідше побутові ситуації (29,1 %), і в меншій мірі,
відносини з батьками (21,7 %). При опитуванні діти часто відмічали, що дуже
переживають, якщо

конфліктують з іншими, часто бувають сни з тими ж

переживаннями. Серед

однолітків такі діти хочуть бути лідерами, легко

ображаються якщо це не виходить, дуже емоційно виказують свою незгоду.
З побутових негативних відповідей часто тривога виникала коли дитина
наодинці (сама вкладається спати, складає іграшки), та особливо, сама їсть: 48
(77,4 ± 5,3 %). Такий же рівень відмічений і по ситуації «догана» - 44 (71,0 ±
5,8 %). При запитанні, якщо прийом їжі буде в присутності дорослого, більша
частина

дітей 36 (58,1 ± 6,3 %) повторно вибрала сумний вираз обличчя,

найчастіше пояснюючи цей факт тим, що «мене будуть заставляти їсти», «не
хочу зараз їсти», «не смачно». Це співпадає з анамнестичними даними по
опитуванню батьків, де 56,4 % батьків дітей з САБ відмічали знижений або
вибірковий апетит у дітей. У таких пацієнтів порушення харчування може
виступати

фактором нутритивних порушень, з формуванням дефіциту

метаболічно активних макро- та мікронутрієнтів, підвищуючи тим ризик
розвитку обмінних порушень, в тому числі, і ацетонемічних кризів.
Таким чином, у дітей з рецидивуючим САБ виявлена низка психологічних
особливостей, підвищені рівні особистністої та ситуативної тривожності.
Отримані дані вказують на необхідність

корекції, яка базувалась би на

усуненні факторів виникнення, розвитку і закріплення тривожності у хворих.
Оскільки високий рівень тривожності негативно впливає на формування
емоційної сфери дітей, знижує їх стресостійкість, в тому числі, і до емоційних
тригерних факторів САБ. Висока тривожність в подальшому дегармонізує
особистість на етапах її становлення та може сприяти закріпленню негативних
психосоматичних реакцій на стрес, у вигляді акцентуацій особистостей
сприяючи розвитку значимих психоемоційних порушень та їх соматизації у
дорослому віці.
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5.4. Результати тестування на визначенню рівня стресу та дефіциту
магнію
З метою визначення рівня стресу та можливого дефіциту магнію всі діти
разом з їх батьками протестовані по бальній методиці О.А. Громової (2012).
Частота прогнозованого дефіциту магнію була значно вищою у дітей з САБ –
81 (86,2 ± 3,6 %) дітей, в порівнянні з 11(36,7 ± 8,8 %) здорових дітей (р  0,05).
Також визначався орієнтовний ступінь тяжкості дефіциту магнію. Як видно з
таблиці 5.4.1. дефіцит магнію був малоймовірним більш ніж у половини (63,3
%) здорових дітей, в той час як серед дітей з САБ цей показник був тільки 13,8
% хворих.
Табл. 5.4.1
Результати тестування дітей по визначенню дефіциту магнію (n = 124)
І група (n = 94)

Вираженість дефіциту Mg

абс. ч.

ІІ група (n = 30)

%

абс. ч.

%

Дефіцит Mg малоймовірний

13

13,8*

19

63,38*

Легкий дефіцит Mg

52

55,3

9

30,0

Помірний дефіцит Mg

27

28,7*

2

6,7*

Тяжкий дефіцит Mg

2

2,1

0

0,0

Всього

94

100,0

30

100,0

Примітка:*−різниця

по

показникам

малоймовірного

дефіциту

та

помірного дефіциту Mg між групами статистично значима (р  0,05)
Результати тестування, що свідчили про легкий дефіцит магнію у хворих
з САБ було більше (55,3 %), чим в групі здорових дітей (30,0 %), досягнувши
статичної різниці в групах при порівнянні

показника

«помірний дефіцит

магнію»: 28,7 % серед дітей з САБ, та 6,7 % у здорових дітей (р  0,01).
Результатів тестування, що свідчили про тяжкий дефіцит магнію

в групі

здорових дітей не виявлено, в той час як в групі пацієнтів з САБ цей показник
був у 2,1 % хворих. Вираховуючи суму балів за розділам, окремо
проаналізовано показники стресу у досліджуваних дітей (табл. 5.4.2.).
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Табл. 5.4.2
Результати тестування дітей по визначенню рівня стресу (n = 124)
Рівень стресу

І група (n = 94)
абс. чис.

ІІ група (n = 30)

%

абс. чис.

%

Низький

66

70,2

25

83,3

Помірний

24

25,5

5

16,7

Високий

4

4,3

0

0,0

Всього

94

100,0

30

100,0

Як видно з таблиці 5.4.2. у пацієнтів з САБ частіше зустрічався помірний
(25,5 %) та високий рівень стресу (4,3 %) у порівнянні зі здоровими дітьми, у
яких помірний рівень був виявлений у 16,7 % випадків, а високий рівень не
виявлено у жодної дитини, втім статистично достовірної різниці по t-критерію
між показниками обох груп не виявлено.
Також окремо проаналізовані показники таких розділів як «дієта (харчові
вподобання)» та «фізична активність», оскільки ці фактори є варіабельними і
легко піддаються корекції. Дані представлені в таблиці 5.4.3.
Табл. 5.4.3.
Результати тестування по по харчовим вподобанням дітей (n = 124)
Харчові вподобання

І група (n = 94)
Середній бал

ІІ група (n =30)
Середній бал

Вживання магнійвмісних продуктів

6,00 ± 0,01*

5,10 ± 0,01*

Вживання продуктів, що виводять магній

12,09 ± 0,24

10,91 ± 0,12

Примітка:*−різниця між показниками груп статистично значима за t-критерієм
(р  0,05)
При аналізі даних виявлено, що в харчуванні дітей з САБ частота
вживання магнієвмісних продуктів суттєво менша, ніж у здорових дітей – 6,0 ±
0,01 балів та 5,1 ± 0,01 балів відповідно (р  0,05). Потрібно відзначити, що
серед перелічених в тестуванні магнієвмісних продуктів, таких, як риба,
зеленолисті рослини, горіхи (крім арахісу), морські водорості – продукти, що
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окрім магнію є також джерелом вітамінів групи В, поліненасичених жирних
кислот, вітаміну С та низки амінокислот. Тому зменшення вживання цих
продуктів

дітьми

може

призводити

до

дефіциту

як

магнію,

так

і

вищеперерахованих метаболічно активних нутрієнтів, що може поглиблювати
обмінні обмінні порушення. По фактору «вживання продуктів, що виводять
магній» (перелічені: випічка, шоколад, тістечка, ковбаса, картопля, білий хліб,
арахіс, газовані солодкі напої) статистично достовірної різниці не виявлено,
хоча середній бал в групі дітей з САБ був дещо вищим (12,09 ± 0,24), ніж у
здорових дітей (10,91 ± 0,12).
Аналізуючи

показники

фізичної

активності

по

активних

іграх,

відвідуванні секцій, прогулянкам статистично значимих відмінностей не
виявлено (таблиця 5.4.4)
Табл. 5.4.4
Результати тестування по по фізичній активності дітей (n = 124)
Фізична активність

І група (n = 94)
Середній бал

ІІ група (n =30)
Середній бал

Активні ігри, спортивні секції, прогулянки

3,22 ± 0,08

3,63 ± 0,12

Сидячі заняття, перегляд телепередач

2,52 ± 0,28*

1,79 ± 0,04*

Примітка:*−різниця між поазниками груп статистично достовірна
(р0,05)
Що може пояснюватися тим, що 10 (33,3 %) здорових дітей відвідували
спортивні секції, що є фактором підвищення потреби у магнії. В той же час
серед дітей з САБ спортивні гуртки відвідували тільки 19 (20,2 %) пацієнтів.
Батьки дітей основної групи пояснювали це небажанням дитини щодо
інтенсивних навантажень, або погіршанням самопочуття після тренувань (болі
в животі, дратівливість). За результатам тестування визначено, що у хворих з
САБ була характерна низька фізична активність (2,52 ± 0,28 бали), ніж у
здорових дітей (1,79 ± 0,04 бали).
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Дані, виявлені при тестуванні, свідчать про підвищений ризик дефіциту
магнію у дітей з САБ, що може впливати як на як на обмінні порушення на
нервову

систему,

та

являтися

патогенетично

значимим

фактором

рецидивування САБ.

5.5

Результати визначення рівню органічних кислот в сечі методом

газової хроматографії-масспектрометрії
Для виявлення метаболічних особливостей при ацетонемічному кризі
було проведено визначення органічних кислот в сечі хворих на САБ методом
газової хроматографії-масспектрометрії (ХГ-МС).
Ідентифіковано 82 хімічні сполуки, які проаналізовані як по групах
біохімічних процесів, так і окремо, якщо

виявлений метаболіт вважається

маркерним показником порушень.
В

результаті

дослідження

визначено,

що

для

САБ

характерні

багатокомпонентні порушення. Найчастіше виявлялися зміни метаболітів
сполучної та кісткової тканин – у 38 (76,0 %) хворих, у порівнянні з 2 (6,7 %) у
здорових дітей (р  0,01).
Порушення окислення жирних кислот та кетонів виявлено у 36 (72,0 %)
хворих і не спостерігалося в групі здорових дітей. Порушення процесів обміну
сірки (індикатори активності віт В12, фолієвої кислоти, порушень процесів
метилювання) також виявлено у переважної більшості (36 (72,0 %) хворих
порівняно з 3 (15,0 %) випадками у здорових дітей (р  0,01).
Частота порушень метаболітів циклу Кребса становила 35 (70,0 %)
випадків у хворих та 3 (10,0 %) у здорових дітей, зміни рівнів метаболітів
вуглеводного обміну реєструвалися у 28 (56,0 %) хворих у порівнянні з 3 (10,0
%) здорових дітей відповідно (р  0,01).. Результати представлені в табл.5.5.1
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Таблиця 5.5.1
Частота виявлених порушень метаболітів при визначенні органічних кислот сечі методом ГХ-МС (n = 80)

Циклу Кребса

n
35

Група І (n= 50)
Р,%
95% ДІ
70,0**
(57,2 - 82,8)

n
3

Група ІІ (n = 30)
Р,%
95% ДІ
10,0**
(0,0 - 20,9)

Обміну сірки, процесів метилювання

36

72,0**

4

13,3**

(1,0 - 25,7)

0,0
0,0**
10,0**
6,7**
10,0*
13,3
10,0**
6,7**
3,3**
0,0
10,0**
3,3**
6,7*
0,0
16,7**
3,3**
3,3*
10,0**
0,0

0,0
0,0
(0,0 - 20,9)
(0,0 - 15,7)
(0,0 - 20,9)
(1,0 - 25,7)
(0,0 - 20,9)
(0,0 - 15,7)
(0,0 - 9,9)
0,0
(0,0 - 20,9)
(0,0 - 9,9)
(0,0 - 15,7)
0,0
(3,1 - 30,2)
(0,0 - 9,9)
(0,0 - 9,9)
(0,0 - 20,9)
0,0

Порушення метаболітів

(59,4 - 84,6)

Оксалатів
8
16,0*
(5,7 - 26,3)
0
Жирних кислот, кетонів
36
72,0**
(59,4 - 84,6)
0
Вуглеводів
28
56,0**
(42,1 - 69,9)
3
Сполучної та кісткової тканини
38
76,0**
(64,0 - 88,0)
2
Індикатори активності Віт.D
18
36,0*
(22,6 - 49,4)
3
Нейротрансміттерів
5
10,0
(1,6 - 18,4)
4
АК (Phe,Tyr)
27
54,0**
(40,0 - 68,0)
3
АК (Trp, Lys, His, Arg)
18
36,0**
(22,6 - 49,4)
2
АК (Leu, Ile,Val)
34
68,0**
(54,9 - 81,1)
1
АК (Gln), (Glu), (Asp), глутатіону
20
40,0**
(26,3 - 53,7)
0
Індикатори активности віт.B1, B3, PP
31
62,0**
(48,4 - 75,6)
3
Індикатори активності віт.B2, B5
28
56,0**
(42,1 - 69,9)
1
Індикатори активности віт.B6
14
28,0*
(15,4 - 40,6)
2
Індикатори активности віт.B7
22
44,0**
(30,1 - 57,9)
0
Індикатори активності Q10
29
58,0**
(44,2 - 71,8)
5
Індикатори активності віт.С
20
40,0**
(26,3 - 53,7)
1
Індикатори недостатності Fе, Cu
12
24,0*
(12,0 - 36,0)
1
Індикатори недостатності Mg
28
56,0**
(42,1 - 69,9)
3
Індикатори недостатності Mn, Zn, Cr, V,Se
22
44,0**
(30,1 - 57,9)
0
Примітка: * − різниця достовірна між аналогічними показниками груп(р  0,05) за t-критерієм
** − різниця достовірна між
аналогічними показниками груп (р 

0,01)

за t-критерієм
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Як відомо, при САБ є зниження активності циклу Кребса, тому детально
були проаналізовані рівні метаболітів циклу Кребса (табл. 5.5.2)
Табл 5.5.2
Показники метаболітів циклу Кребсу у обстежених дітей (n = 80)
Назва метаболіту,

І група (n = 50)

(Umol/mmol KREA)

M

ІІ група (n =30)

m

M

M

Citric

30,61

5,25

24,24

4,40

Aconitic

25,20*

2,49

11,71*

0,90

Isocitric

85,97*

4,87

60,46

1,92

Oxoglutaric

92,23*

18,34

38,15*

7,79

Succinic

11,65*

1,71

5,34*

0,48

Fumaric

2,04*

0,28

0,35*

0,05

Malic

20,01*

5,03

-

-

Примітка:*−різниця між поазниками груп статистично значима за
критерієм Манна-Уітні (р  0,01)
Для наглядності дані представлені на рис. 5.5.3.
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Рис 5.5.3. Частота виявлених порушень метаболітів циклу Кребса, %
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Виявлено, що найбільше порушувався рівень ізоцитрату й оксоглутарату,
які є послідовними субстратами ІІІ реакції циклу Кребса (перетворення
ізоцитрату в альфа –кетоглутарат), яка каталізується ізоцитратдегідрогеназою.
Відомо, що з трьох ізоферментів цього ферменту в мітохондріях зустрічається
НАД-залежна

ізоцитратдегідрогеназа,

активність

якої

залежить

від

концентрації іонів Mn2+ або Mg2+ (Л.І. Гребеник, І.Ю. Висоцький, 2011).
Можливо передбачати, що зниження активності циклу Кребса пов’язані з
дефіцитом потрібного для каталізу мікроелемента, зокрема магнію.
Також в дослідженні були ретельно проаналізовані метаболіти окислення
жирних кислот та рівні кетонових тіл (таблиця 5.5.4.).
Таблиця 5.5.4.
Показники метаболітів окислення жирних кислот, кетонові тіла (n = 80)
Назва метаболіту
(Umol/mmol KREA)

І група (n = 50)

ІІ група (n =30)

M

m

M

M

3-Hydroxybutyric

244,0*

59,10

1,80*

0,40

Acetoacetic

1948,5*

471,74

23,75*

14,98

Adipic

20,52*

6,41

1,30*

0,16

Suberic

7,86*

2,11

0,72*

0,18

Sebacic

17,11

11,69

-

-

Pimelic

3,01*

1,04

0,40*

0,14

Azelaic

2,62

0,62

2,23*

0,26

3-methyladipic

3,38*

0,45

1,42*

0,15

Ethylmalonic

9,72*

0,89

3,72*

0,44

Methylsuccinic

1,86*

0,17

0,92*

0,14

3-hydroxysebacic

60,24

15,37

-

-

2-Hydroxybutyric

22,34*

6,75

1,02*

0,11

Примітка:*−різниця між показниками груп статистично значима за
критерієм Ману-Уітні (р  0,01)
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Серед досліджених дітей було 2 (4,0%) випадки, коли хроматографічним
методом визначався високий рівень 3-гідроксибутирату за відсутності
підвищення рівню ацетоацетату. Тест-смужка на кетони у таких дітей дасть
негативний результат, при тому, що кетонурія насправді присутня.
В групі дітей з САБ були значно вищі рівні майже всіх метаболітів
окислення жирних кислот, що на нашу думку, вказує на інтенсивність процесів
ліполізу при кетонеміях та на наявність мітохондріальної дисфункції з
карнітиновою недостатністю.
У 4 (8,0%) хворих рівні кетонових тіл перевищували референтні значення
по 3-гідроксибутірату в 120-170 разів, та в 150-187 разів по ацетоацетату. Таким
дітям рекомендоване дообстеження з визначенням рівнів ацилкарнітинів крові
для виключення вродженої метаболічної патології.
Важливим є те що отримані результати показують цінність методу
визначенння ОК шляхом ГХ-МС для диференцільної діагностики кетонемій,
оскільки реакція Легаля є напівкількісним методом і не дає точного уявлення
про рівень кетоацидозу.
В нашому досліджені було виявлено зміни в білковому обміні у дітей з
САБ. Рівні метаболітів амінокислот були значно підвищені, особливо по
амінокислотах з розгалуженим ланцюгом – 34 (68,0 %) хворих порівняно з 1
(3,3 %) випадком у здорових дітей (р  0,01).
Аналізуючи такий маркерний метаболіт сполучної тканини та колагену,
як гідроксипроліну дипептид, звертає на себе увагу висока частота 19 (38,0 %)
випадків порушень у дітей з САБ порівняно з групою здорових 1 (3,3 %).
Як

відомо,

екскреція

зв’язаного

гідроксипроліну

(дипептиди

та

трипептиди) відображає процес ресинтезу колагену і збільшується при
захворюваннях, що супроводжуються його деградацією та компенсаторним
збільшенням синтезу. Середній рівень гідроксипроліну у дітей з САБ склав
1239,0 ± 675,4 Umol/mmol KREA, що вище референтих значень на 120 %, і в 3
рази вище показника в групі здорових дітей (417,63 ± 216,5 Umol/mmol KREA)
(табл. 5.5.5.).
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Табл 5.5.5.
Рівні метаболітів сполучної та кісткової тканини у обстежених дітей
Назва метаболіту,

Phosphoric, Umol/mmol KREA
Hydroхуproline dipeptide,
Umol/mmol KREA

Рівень метаболіту

Рівень метаболіту

в групі І (n = 50)

в ІІ групі (n =30)

572,4 ± 1008,6*

152,34 ± 154,4*

1239,0 ± 675,4**

417,63 ± 216,5**

Примітка: * − різниця між показниками груп статистично значима (р  0,05)
** − різниця між показниками груп статистично значима (р  0,01)

за

критерієм Манна-Уїтні
Вважаємо, що зміни цього показника підтверджують залученість
білкового обміну в комплекс метаболічних порушень при САБ, а з огляду на
те, що 60 % білків організму складає саме колаген, то ці процеси можуть
відображатися на всіх рівнях, як на клітинному, так і органному і тканинному
та клінічно проявляючись, в тому числі НДСТ. Був проаналізований зв'язок
періодичності рецидивування САБ та підвищення рівней ГП ДП та частоти
порушень його рівнів(таблиця 5.5.6.)
Таблиця 5.5.6.
Розподіл частоти рецидивування САБ та рівнів гідроксипроліну у
обстежених дітей (n = 50)
Частота
рецидивів
Рецидиви
САБ < 1 раз /рік
Рецидиви
САБ ≥ 1 раз /рік

Показники рівнів гідроксипроліну у дітей
Нормальний

Підвищений

Середній рівнь

рівень (n = 31)

рівень (n =19)

(Umol/mmol KREA)

29 (58,7 ± 58,7%)
2 (4,4±2,8%)

2 (4,4 ± 2,8%)*

544,19 ± 283,06*

17 (34,0 ± 6,7%)*

1242,00 ± 685,99*

Примітка: * − різниця між показниками груп статистично значима (р  0,05) за
t-критерієм
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При аналізі даних табл. 5.5.6. виявлено, що у дітей з частими рецидивами
САБ підвищені рівні гідроксипроліну зустрічалися частіше – 17 (34,0 %)
хворих, ніж у дітей з рідшими рецидивами САБ – 2 (4,4 %) пацієнтів, і середні
рівні цього метаболіту були в 2 рази вищими: 1242,00 ± 685,99 Umol/mmol
KREA та 544,19 ± 283,06 Umol/mmol KREA відповідно (р  0,05).
Ці результати можна трактувати двояко. По-перше, високі рівні
гідрокиспроліну у дітей з часто рецидивуючим САБ, можуть свідчити про
інтенсивність катаболічних процесів в їх організмі під час кризу. Відомо, що
при енергодефіцитних станах активуються глікогеноліз, глюконеогенез,
ліполіз, в той час як білковий обмін дуже статичний, і порушується тільки при
тяжких станах, коли попередні механізми не забезпечують енергетичний
гомеостаз і організм починає використовувати власні білки як джерело енергії.
З другого боку, при часто рецидивуючому САБ порушення обміну білків
є «метаболічним стереотипом» хворої дитини, та має місце як в гострому, так і
в міжкризовому періоді. Про це свідчать знижений індекс маси тіла, астенічна
тілобудова, наявність фенотипових ознак ДСТ. Ми вважаємо, що в цьому
випадку під дією стресогенних факторів легко виникає обмінне порушення, яке
часто маніфестує клінічно кризовим ацетонемічним станом.
Досліджуючи обмінні особливості були проаналізовані такі метаболіти як
гомованільна та ванілманделова кислоти, що являються кінцевими продуктами
метаболізму нейротрансміттерів дофаміну і норадреналіну (таблиця 5.5.7).
Таблиця 5.5.7.
Середні рівні гомованілової та ванілманделової кислот (n = 80)
Назва метаболіту

І група (n = 50)
M

m

Vanilmandelic,Umol/mmol KREA

453,2*

21,95

Homovanilic, Umol/mmol KREA

143,7*

8,61

ІІ група (n =30)
M
310,38

m
15,06

91,39 7,56

Примітка:*− різниця між показниками груп статистично не значима за
критерієм Манна-Уїтні (р  0,05)
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Як видно з таблиці 5.5.7 рівні гомованільної та гомоманделової кислот
були вищими у пацієнтів з САБ (143,7 та 453,2 Umol/mmol KREA),
порівнянні з відповідними показниками у здорових дітей (91,39 та

в

310,38

Umol/mmol KREA), хоча не перевищували свої референтні значення. Ці
метаболіти

утворюються

внаслідок

оксиметилювання

та

окисного

дезамінування катехоламінів, і отримані результати можуть свідчити про
підвищення

рівнів

норадреналіну

і

дофаміну

внаслідок

активації

симпатоадреналової системи. З іншого боку зміни рівнів означених метаболітів
можуть відображати порушення процесів метилювання, та потребувати
дообстеження по дефектах фолатного циклу.
Вищеописані зміни вказують на залученість в обмінні порушення при
рецидивуючому САБ як вуглеводного, жирового, так і білкового обміну.
Однак, даних щодо особливостей білкового обміну у дітей з САБ нами в
літературних джерелах не знайдено, що може розглядатися, як новий фактор
патогенезу рецидивуючого САБ.
Аналізуючи зміни метаболітів сечі також виявлено ознаки зниження
активності вітамінів та індикатори недостатності макро- і мікроелементів.
Часто визначалися індикатори дефіциту вітамінів групи В. Так, у 31 (62,0
%) хворих – по вітамінах В1, В3 і Р та у 28 (56,0%) пацієнтів по вітамінах В2,
В5, відповідна частота у здорових склала 3 (10 %) та 1 (3,3 %) випадок
відповідно (р  0,01). Зміни метаболітів, що свідчать про зниження активності
вітаміну В7 реєструвалися у 22 (44,0 %) хворих, в той час, як у здорових ці
порушення були відсутні (р  0,01); по вітаміну В6 у 14 (28,0%) хворих, в
порівнянні з 2 (6,7%) випадками у групі здорових дітей (р  0,05). Більше, ніж в
половині випадків виявлені зміни метаболітів-індикаторів активності коензиму
Q10 − 29 (58,0 %) випадків та недостатності магнію − 28 (56 %) випадків, у
порівнянні з 5 (16,7 %) та 3 (10,0 %) у здорових дітей (р  0,01). Зміни рівнів
індикаторів недостатності макро- та мікроелементів були вищі в групі дітей з
САБ. Так, по індикаторах недостатності заліза, міді − у 12 (24,0 %) пацієнтів
порівняно з 1 (3,3 %)

випадком в групі здорових дітей. По індикаторах
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марганцю, цинку, селену, хрому, ванадію, селену порушення виявлені у 22
(44,0 %) пацієнтів з САБ, в той час як в групі здорових дітей таких порушень не
виявлено. Для наглядності виявлені порушення представлені на рис. 5.5.8.
Метаболіти кісткової та сполучної…

76

Метаболіти жирних кислот

72

Обмін сіри, віт.В12, фолієвої кислоти

72

Метаболіти циклу Кребса

70

АК з розгалуженим ланцюгом (Leu),…
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Індикатори активности віт. B1 , B3 , PP
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Рис. 5.5.8. Частота виявлених порушень метаболітів при визначенні
ОК в сечі методом газової хроматографії-масспектрометрометрії
Отримані результати свідчать про значущість явищ дизелементозу та
гіповітамінозу в патогенезі САБ, оскільки вони обумовлюють або поглиблюють
обмінні порушення на різних рівнях.
Наприклад, найважливішою реакцією, що зв'язує гліколіз з цитратним
циклом, є перетворення кінцевого продукту гліколізу пірувату в ацетил-КоА,
який є вихідним для цитратного циклу (Кребса). Ця складна реакція
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каталізується

ферментами

піруватдегідрогеназного

комплексу

(ПДГ-

комплекс), де беруть участь три ферменти, а також п'ять коферментів, а отже і
п'ять вітамінів: тіамін (В1), ліпоєва кислота, рибофлавін (В2), пантотенова
кислота (В5) і нікотинамід (вітамін РР). Відповідно дефіцит цих речовин
призводить до зниження продукції ацетил-КоА (КоА-SCOCH3) і накопичення
пірувату (Смірнов В.А., 1998). Недостатність цих речовин може бути причиною
мітохондріальної дисфункції, роль якої також визначена в патогенезі САБ, та
може зберігатися до 6 місяців після перенесеного ацетонемічного кризу
(Бачурина О.В., 2010).
Досліджуючи обмінні особливості дітей з САБ, були проаналізовані
метаболіти, порушення яких може свідчить про недостатність вітамінів:
оротової, 3-гідроксиметилглутарової, глутарової та 3-гідроксиізовалер'янової
кислот. Дані представлені на табл.5.5.9
Таблиця 5.5.9.
Показники метаболітів окислення жирних кислот, кетонові тіла при
САБ у дітей (n = 80)
Назва метаболіту,

Індикатор

І група

ІІ група

Одиниці виміру

активності

(n = 50)

(n =30)

вітаміну
Orotic,

Піридоксин

Umol/mmol KREA

(вітамін В6)

3-НydroxymethylGlutaric,

Убіхінон

Umol/mmol KREA

(коензим Q10)

Glutaric,
Umol/mmol KREA
3-Hydroxyisovaleric,
Umol/mmol KREA

M

m

M

m

8,44*

0,77

4,01*

0,3

15,32*

2,11

9,00*

0,92

2,08*

0,65

0,15*

0,04

66,64*

8,31

25,90* 2,23

Рібофлавін
Пантотенова
кислота
Біотин (віт.В7)

Примітка:* − різниця між показниками груп статистично значима за
критерієм Манна-Уїтні (р  0,01)
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Отримані дані свідчать, що середні рівні проаналізованих метаболітів
(оротової, гідроксиметилглутарової, глутарової, гідроксиізовлер'янової кислот)
були достовірно вищими в групі І, ніж у групі ІІ (р  0,01). В той же час у дітей
з САБ вище референтних значень був тільки середній рівень оротової кислоти:
8,44 mol/mmol KREA (норма до 8,16 mol/mmol KREA), що свідчить про
недостатність вітаміну В6. Піридоксин також часто називають «королем обміну
амінокислот», бо він забезпечує процеси обміну білків (переамінування,
декарбоксилювання, дезамінування, пересульфурація), а також вуглеводів і
жирних кислот, та є клітинним «фіксатором» і “транспортером” магнію.
На нашу думку, дефіцит магнію також відіграє значущу роль в патогенезі
САБ. Адже як кофактор піруватдегідрогеназного комплексу, іони магнію
сприяють надходженню продуктів гліколізу до циклу Кребса і перешкоджають
накопиченню лактату, а перебуваючи в комплексах з АТФ, забезпечують
вивільнення енергії через активність магній-залежних АТФаз і необхідні для
всіх енергоспоживчих процесів в організмі [24, 58]. Крім того, магній активно
бере участь в анаболічних процесах: синтезі та розпаді нуклеїнових кислот,
синтезі білків, жирних кислот і ліпідів.
Вказані порушення призводить до пригнічення клітинного дихання і
зниження продукції АТФ, що буде проявлятися в зниженні інтенсивності
обмінних процесів в організмі в цілому і проявляється розвитком млявості,
швидкої стомлюваності, порушень апетиту, розладів з боку центральної
нервової системи . Саме така клінічна картина притаманна САБ у дітей, в тому
числі і в міжкризовому періоді. Окрім цього дефіцит магнію є патогенетично
значимим в формувані НДСТ, ознаки якої зустрічалися частіше у дітей з
рецидивуючим САБ – 58 (61,7 %) проти 36 (38,3 %) в групі здорових дітей, та
підтверджувалися

збільшеними

рівнями

біохімічного

маркеру–

гідроксипроліну сечі (р  0,05). Для визначення значущості вище вказаних
порушень при САБ проаналізовані ризики кожного з них порівняно зі
здоровими дітьми (довірчий інтервал 95 %). Дані представлені в таблиці 5.5.10.
.
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Таблиця 5.5.10
Частота виявлених порушень метаболітів при визначенні ОК в сечі методом ГХ_МС(n=80)
Порушення метаболітів

Група І (n=50)
n

Р,%

Група ІІ (n=30)
n

Р,%

OR (95%ДІ)

Циклу Кребса

35

70,0**

3

10,0**

21,0(5,51-79,99)

Обміну сірки, процесів метилювання

36

72,0**

4

13,3**

16,71 (4,93-56,63)

Оксалатів

8

16,0*

0

0,0

11,43 (0,63-206,73)

Жирних кислот, кетонів

36

72,0**

0

0,0

154,29 (8,82-2 699,9)

Вуглеводів

28

56,0**

3

10,0**

11,45 (3,07-42,75)

Піримідинів

8

16,0*

0

0,0

11,43 (0,63-206,73)

Кісткової та сполучної тканини

38

76,0**

2

6,7**

44,33 (9,18-214,06)

Індикатори активності Віт.D

18

36,0*

3

10,0*

5,06 (1,35-19,05)

Нейротрансміттерів

5

10,0

4

13,3

0,72 (0,18-2,93)

АК (Phe,Tyr)

27

54,0**

3

10,0**

10,57 (2,83-39,40)

АК (Trp, Lys, His, Arg)

18

36,0**

2

6,7

7,88 (1,68-36,97)

АК (Leu, Ile,Val)

34

68,0**

1

3,3**

61,63 (7,70-493,35)

АК (Gln), (Glu), (Asp), глутатіону
Індикаториактивности віт.B1 , B3, PP

20

40,0**

0

0,0

40,0(2,31-692,55)

31

62,0**

3

10,0**

14,68 (3,91-55,10)
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Продовження табл. 5.5.10
Порушення метаболітів

Група І (n=50)

Група ІІ (n=30)

OR (95%ДІ)

n

Р,%

n

Р,%

95% ДІ

Індикатори активності віт.B2 , B5

28

56,0**

1

3,3**

36,91 (4,66-292,56)

Індикатори активности віт. B6

14

28,0*

2

6,7*

5,44 (1,14-25,95)

Індикатори активности віт.B7

22

44,0**

0

0,0**

47,14 (2,73-815,03)

Індикатори активності Q10

29

58,0**

5

16,7**

6,90 (2,27-21,0)

Індикатори активності віт.С

20

40,0**

1

3,3**

19,33 (2,43-153,55)

Індикатори недостатності Fе, Cu

12

24,0*

1

3,3*

9,16 (1,13-74,52)

Індикатори недостатності Mg

28

56,0**

3

10,0**

11,45 (3,07-42,75)

22

44,0**

0

0,0

47,14 (2,73-815,03)

Індикатори недостатності Mn, Zn,
Cr, V, Se

Примітка: * − достовірність різниці показників між групами (р  0,05)
** − достовірність різниці показників між групами (р  0,01)
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Як видно з таблиці, найвищими ризиками у дітей з САБ під час
ацетонемічного кризу, у порівнянні зі здоровими дітьми, є порушення
окислення жирних кислот (в 154 рази), що може пояснюватися інтенсивним
ліполізом, мітохондріальними порушенннями з недостатністю карнітину (р 
0,01). Також високими виявилися ризики порушеннь метаболізму амінокислот з
розгалуженим ланцюгом (в 61 раз): лейцину, ізолейцину і валіну (р  0,01).
Відомо,

що

лейцин

є

кетогенною

амінокислотою,

ізолейцин

–

гліко/кетогенною, підвищення їх рівнів свідчить про енергодефіцитний стан
організму, та про включення амінокислот в кетогенез при САБ.
У пацієнтів з САБ, порівняно зі здоровими дітьми, в 47 разів вище був
ризик недостатності мікроелементів (Mn, Zn, Cr, V, Se) та вітаміну В7 (р 
0,01), що, безумовно, може відображатися на метаболічних процесах (р  0,01).
Ймовірність порушень обміну кісткової і сполучної тканини у пацієнтів з
САБ виявилася в 44 рази вищою, а порушення циклу Кребсу відбувалося в 21
раз частіше, в порівнянні зі здоровими (р  0,01).
Також значимо підвищеними були ризики по недостатній активності
вітамінів групи В: В2 та В5 − в 36 разів; вітамінів В1 та В3, РР − в 14,7 разів, та
вітаміну В6 − в 5,4 рази (р  0,01).
Підвищення ризиків недостатності елементів склало: по магнію – в 11
разів, по залізу та міді− в 9 разів (р  0,01).
Підсумовуючи отримані результати ми зробили наступні висновки:
- діти з рецидивуючим синдромом ацетонемічної блювоти мають
особливості метаболізму, які реалізуються як в кризовий, так і міжкризовий
періоди;
-

кризовий

період

САБ

характеризується

багатокомпонентними

метаболічними порушеннями із залученням білкового (68,0 %), жирового
(72,0 %) та вуглеводного (56,0 %) видів обміну речовин. Провідними
компонентами кетогенезу є збільшення рівню окислення жирних кислот
(72,0 %), метаболітів амінокислот (68,0 %), особливо з розгалуженим ланцюгом
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і зменшення активності циклу Кребса (70,0 %), що свідчить про виразність
енергодефіцитного стану та компенсаторну мобілізацію багатьох ланок обміну
речовин.
- рецидивуючий САБ найчастіше (61,7 %) виявляється у дітей з
фенотиповими ознаками недиференційованої дисплазії сполучної тканини, що в
38,0 % хворих супроводжується збільшенням в 3 рази рівня маркера деградації
колагену – гідроксипроліну.
- у дітей з частими рецидивами САБ (≥ 2 разів на рік) виявлені виразніші
розлади окислення жирних кислот та в 2 рази вищі рівні гідроксипроліну
дипептиду, що потребує додаткового обстеження таких хворих для виключення
вроджених метаболічних захворювань.
- важливу роль в обмінних порушеннях у дітей з рецидивуючим САБ
відіграє недостатність магнію (56,0 %) та вітаміну В6 (28,0 %), що можуть
являтися епігенетичними факторами реалізації конституційно зумовлених
метаболічних особливостей пацієнта та потребують своєчасної корекції.
-

характерними

психологічними

особливостями

школярів

з

рецидивуючим САБ є помірний (56,3 %) і високий (37,5 %) рівень особистісної
та ситуативної тривожності, що можна розглядати і з позицій виявлених
обмінних особливостей
Виявлені порушення потребують застосування комплексної лікувальної
програми як в період метаболічного кризу, так і в міжкризовому періоді.
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РОЗДІЛ 6

ЕТАПНЕ ЛІКУВАННЯ ТА РЕАБІЛІТАЦІЯ ДІТЕЙ З
РЕЦИДИВУЮЧИМ САБ
6.1 Обгрунтування схеми лікування лікування дітей з рецидивуючим САБ
Лікування всіх дітей з САБ проводилося згідно уніфікованих протоколів
Міністерства охорони здоров’я

України

(2013).

Проводилася

адекватна

регідратація, яка включала як пероральне так і парентеральне введення
регідратаційних розчинів, хворі також отримували ентеросорбенти 4 покоління
(діоксид кремнію), прокінетики (домперідон). У 42 (44,7 %) пацієнтів була
необхідність разового введенння ондасетрону парентерально у віковій дозі, у
зв'язку з багаторазовою або невпинною блювотою.
Всі діти перебували на гіпокетогенной дієті, раціон харчування включав
безмолочні протерті каші, пісні овочеві супи, галетне печиво, або підсушений
хліб та печені яблука. Прийом їжі відбувався малими порціями з невеликими
перервами в часі, щоб не провокувати напади блювоти.
На думку багатьох дослідників саме дієтотерапія дозволяє потужно
впливати на обмінні процеси і є однією з ключових ланок терапії
ацетонемічного кризу, на рівні з дезинтоксикацією та регідратацією дитини.
[6,14,16,48,70]. Раціональне харчування хворої дитини під час кризу допомагає
забезпечити
переключення

позитивний

енергетичний

баланс,

сприяючи

можливості

напрямку обміну речовин з катаболічного на анаболічні

процеси, які притаманні здоровій дитині. Відомо, що голодування при
ацетонемічному кризі вкрай небажане, оскільки воно буде посилюваті
енергодефіцитний стан та викликати погіршення ссамопочуття дитини.
Проте годування дітей з САБ представляє ряд труднощів та суттєво
ускладнюється такими факторами, як знижений апетит, відмова дитини від їжі,
легкість виникнення блювоти, клінічно підтверджене погіршення процесів
травлення. Вказане, в свою чергу, може погіршувати поступлення необхідних
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нутрієнтів в організм, посилюючи метаболічні порушення. Саме тому до
харчування при САБ висуваються особливі вимоги. Перевага віддається рідким
продуктам, що легко засвоюються, без подразнюючих складових, бажано
висококалорійних, для корекції енергетичного дефіциту. Це особливо важливо
у випадках, коли дитина сприймає тільки маленькі порції їжі.
З цих позицій обгрунтованим є застосування при САБ спеціалізованого
харчування для дітей. До продуктів спеціалізованого харчування відноситься
Педіа Шур 1,5. Продукт має приємний органолептичний смак, рідку
консистенцію та високий калораж (1,5 ккал/мл). В 100 мл харчування міститься
4,2 г білка, 16,39 г вуглеводів (сахароза, мальтодестрин), 7,47 г жирів (в тому
числі з середньоланцюговими жирними кислотами). Будучи збалансованим за
основними нутрієнтами продуктом дитячого харчування, склад Педіа Шур 1,5
забезпечує також легкість їх засвоєння [122] . Вказане підтвержується вмістом
частково гідролізованого молочного білка, що є доцільними та обгрунтованним
для харчування дитини з ацетонемічною блювотою.
Враховуючи

високу

частоту

супутніх

функціональних

травного тракту у дітей з САБ, зокрема панкреатобіліарні

порушень
дисфункції,

важливим фактором є наявність у складі Педіа Шур 1,5 пребіотичних
компонентів, зокрема двох видів харчових волокон та фруктоолігосахаридів. Ці
компоненти виконують роль пребіотиків і сорбентів [151] .
Відсутність

лактози

забезпечує

хорошу

переносимість

продукту

пацієнтами з кишковими розладами вірусного або бактеріального походження,
що супроводжуються

САБ, а також у дітей з недостатністю лактази або

непереносимістю глютену.
Доцільність застосування Педіа Шур 1,5 при САБ обгрунтована також
наявністю в його складі метаболічно активних речовин. Продукт містить 14
вітамінів

в тому числі, В1, В2, В5, В6, В7, В12, аскорбінову та фолієву

кислоти, а також

15 мінералів (включаючи

представлені в таблиці 6.1.1.

Na, K, Ca, Mg, Se, P). Дані
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Табл. 6.1.1.
Можливості нутрітивної корекції Педіа Шур 1,5 метаболічних порушень у дітей з САБ
Нутрієнти

Метаболіти - індикатори, що визначаються
методом ГХ-МС сечі
Наявність
метаболітів

Зміни рівнів
метаболітів при САБ

Білки, г

+

+

Жири, г

+

Вуглеводи, г

Наявність
нутрієнтув складі
Педіа Шур 1,5

Норма у потребі харчових
речовин та енергії у дітей*
Вік 3-7років

Вік 7-1років

8,4

68

79

+

14,94

68

79

+

+

32,78

272

315

Вітамин А, МЕ

−

−

660

1670

2335

Вітамін D, МЕ

+

+

90

100

100

Вітамін E, МЕ

−

−

4,6

10

10

Вітамін С, мг

+

+

15

45

45

Фолієва кислота, мкг

+

+

46

60,0

60,0

Вітамін B1, мг

+

+

0,46

1,0

1,4

Вітамін B2, мг

+

+

0,60

1,3

1,6

Вітамін B6, мг

+

+

0,30

1,3

1,6

Вітамін В3, мг

+

+

3,6

12

15

Вітамін B12, мкг

+

+

0,60

1,5

2,0
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Продовження табл. 6.1.1
Нутрієнти

Метаболіти - індикатори, що визначаються
методом ГХ-МС сечі

Наявність
нутрієнтув складі
Педіа Шур 1,5

Норма у потребі харчових
речовин та енергії у дітей*

Наявність
метаболітів

Зміни рівнів
метаболітів при САБ

Вітамін В5, мг

+

+

0,90

4,0

5,0

Вітамін В7, мг

+

+

15

25

30

Натрій, мг

−

−

120

700

1000

Калій, мг

−

−

270

600

900

Хлориди, мг

−

−

200

1100

1700

Кальцій, мг

−

−

166

1200

1100

Фосфор, мг

−

−

160

1450

1650

Магній, мг

+

+

48

300

250

Залізо, мг

+

+

3,0

15

18

Марганець, мг

+

+

0,30

1,5

2,0

Мідь, мг

+

+

0,33

1,0

1-2

Селен, мкг

+

+

8,4

20

30

Молібден, мкг

+

+

12

30

50

Енергія, всього ккал

−

−

304

1970

2300

Примітка* -за даними Л. В. Квашніної, 2015 [43].

Вік 3-7років

Вік 7-10 років
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Як видно з даних таблиці 6.1.1. лікувальне харчування Педіа Шур 1,5
містить метаболічно активні нутрієнти, ознаки недостатньої активності яких
виявлені у дітей з САБ та описані в попередньому розділі.
Ми проаналізували відповідність складу лікувального харчування та
вікових норм споживання нутрієнтів для дітей віком 3-10 років. Зокрема, в 1
пляшечці Педіа Шур 1,5 (200 мл) міститься половина добової дози вітамінів В1,
В2, В3, В7. Вміст фолієвої кислоти та вітаміну D на 3/4 задовольняє добову
потребу дитини 3-10 років в цих речовинах. В той же час, вміст однієї порції
харчування на 1/3- 1/4 перекриває необхідність в вітамінах В5, В6, В12 та таких
важливих мікро- та макроелементах як мідь, селен, молібден, марганець і на
1/5-1/6 добової норми магнію та заліза.
Вказане підтверджує, що спеціалізоване дитяче харчування Педіа Шур
1,5 в дозі 1-2 пляшечки на добу може розглядатися як донатор необхідних при
кризі САБ вітамінів та макро- та мікроелементів. Враховується, що зазвичай
хвора дитина отримує і харчування у вигляді каш, овочевих супів тощо.
Звертаючи увагу на те, що ацетонемічний криз є енергодефіцитним
станом, потрібно відзначити, що Педіа Шур 1,5 містить також компоненти з
позитивною дією на енергетичні процеси: таурин (22 мг / 200 мл), L-карнітин
(5,2 мг / 200 мл) та інозитол (24 мг / 200 мл), що також впливає на синтез
протеїнів в організмі.
По загальному калоражу 1 упаковка лікувального харчування Педіа Шур
1,5 відповідає 1/6 -1/7добової норми енергетичного забезпечення дитини віком
3-10 років [123].
Вищеозначені якості свідчать про фізіологічність метаболічної корекції
обмінних порушень під час кризу САБ з застосуванням лікувального
харчування Педіа Шур 1,5.
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З другого боку, грунтуючись на виявленні під час опитування
підвищеного рівеню стресу, високий рівень тривожності, хроматографічних
метаболітів-індикаторів недостатності вітаміну В6 в 5,44 рази (p < 0,05) та
дефіциту магнію у 11,45 разів (p < 0,01) у дітей з САБ, порушення метаболітів
амінокислот, порівняно зі здоровими дітьми, доречним є застосування в
післякризовому період САБ розчину МагнеВ6, 1 ампула 10 мл якого містить
186 мг магнію лактату дигідрату; 936 мг магнію підолату (100 мг магнію) та 10
мг піридоксину гідрохлориду (вітаміну В6). Кількість магнію в препараті
перекриває 1/3 добової потреби в магнії дітей цього віку.
Враховуючи часті порушення зі сторони ТТ у дітей з САБ (біліарні
дисфункції 59,6 %), функціональні порушення кишечника (38,3%), для корекції
цих станів в якості донатора магнію доречним є застосування природної
мінеральної води «Донат Mg». Вказана мінеральна вода є лікувальною
вуглекисло-магнієво-натрієво-гідрокарбонатно-сульфатною,

із

загальною

мінералізацією 13 г / літр. У мінеральній воді «Донат Mg» магній знаходиться в
найбільш засвоюваній для людини формі - іонній, чому сприяє велика кількість
гідрокарбонату (близько 8 г / л). Вікові дози для дітей складають 3 мл /кг ваги
на прийом в дегазованому стані. Кількість магнію в мінеральній воді 1000 мг на
1 л, що задовольняє добову потребу в магнії дітей віком 3-10 років при
застосуванні «Донат мг» в вікових дозах.
В літературних джерелах є дані щодо тривалості обмінних порушень у
дітей з САБ, так вегетативні та метаболічні розлади зберігалися у дітей з САБ
до 6 місяців [5].Також, за даними Громової О.Г., 2013 рекомендована
тривалість терапї, спряованої на корекцію дефіциту магнієм має бути не менше
2 місяців. Базуючись на цих даних, особливостях перебігу захворювання (
кризивий та міжкризовий періоди), виявлених конституційних особливостях
дітей з САБ (астенічна тілобудова, знижений ІМТ та інші ознаки НДСТ), часті
біліарні та кишкові дисфункції, нами було створено терапевтичний комплекс
(схема 6.1.2)
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Схема 6.1.2:
1-й місяць лікування:
-

Під час кризу - лікувальне харчування Педіа Шур 1,5 по 1 пляшечці
(200 мл) на добу дітям віком до 7 років, старшим

дітям – 1-2

пляшечки добу, порційним прийомом, як самостійне харчування, чи
як доданок до безмолочних каш. Тривалість прийому – 10 днів;
-

Після стійкого зникнення кетонурії застосовування внутрішньо
розчину Магне В6, 10 мл якого розчинялося на склянці води, прийом
рерорально раз в день після сніданку протягом 10 днів.

2-й місяць лікування:
-

лікувальне харчування Педіа Шур 1,5 по 1-2 пляшечці (200 мл) на
добу залежно від віку, прийом порційно, або за 1 раз, як самостійне
харчування, чи як доданок до іншої їжі. Тривалість прийому – 10
днів;

-

мінеральна вода «Донат мг» з розрахунку 3 мл на кг ваги дитини, в
дегазованому стані, Т 30*С за 30 хвилин до їжі, тричі на день
протягом 3 тижнів

3-й, 4-й, 5-й, 6-й місяць лікування:
-

лікувальне харчування Педіа Шур 1,5 по 1-2 пляшечці (200 мл) на
добу залежно від віку, прийом порційно, або за 1 раз, як самостійне
харчування, чи як доданок до іншої їжі. Тривалість прийому – 10
днів.

Також всім дітям в післякризовому періоді призначалася гіпокетогенна
дієта, з індивідуальною корекцією при виявленій кристалурії, в залежності від її
типу, та оптимізація раціону продуктами, багатими на магній (зеленолисті
рослини, горіхи, водорості, морська риба) і зменшення вживання продуктів, що
сприяють виведенню магнію з організму (промислові солодощі, випічка та
здоба,

м’ясні

здійснювалася

напівфабрикати,

газовані

солодкі

води).

Обов’язково

нормалізація режиму дня, режиму сну,було реомендоване

дозоване фізичне навантаження.
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6.2.

Вплив

терапевтичної

програми

на

клінічниий

перебіг

захворювання
Для визначення доцільності застосування терапевтичного комплексу 50
дітей основної групи з проявами ацетонемічного кризу були розподілені в 2
підгрупи: Іа та Іб. Група Іа (n = 30): з них 11 дівчаток і 19 хлопчиків, середній
вік 6,33 ± 0,1 років та група ІІа (n = 20): з них 9 дівчаток і 11 хлопчиків,
середній вік 6,10 ± 0,1 роки. Всі діти перебували на гіпокетогенной дієті,
отримували терапію відповідно до протоколів МОЗ України (2013).
Лікування

дітей

групи

Іа

було

доповнено

розробленим

нами

терапевтичним комплексом. Досліджувалася: тривалість кетонурії, динаміки
основних клінічних проявів (нудота, блювота, слабкість) в групах Іа та Іб в
кризовому періоді. Через місяць після початку лікування повторно визначалися
зміни метаболітів по даним ГХ-МС, проводилося опитування батьків щодо
скарг по самопочуття дітей. та наявності рецидивів САБ через місяць та 6
місяців після початку лікування.
Виявлено, що застосування нутрітивної корекції у вигляді ПедіаШур 1,5 в
комплексній терапії мало позитивний вплив на клінічні прояви ацетонемічного
синдрому у дітей (таблиця 6.2.1).
Табл.6.2.1.
Тривалість основних клінічних проявів у дітей з САБ ( n = 50)
Тривалість
клінічних
Підрупа Іа (n = 30)
проявів (в добах)

Підрупа Іб (n = 20)

Нудота

3,25 ± 0,11

2,50 ± 0,12*

Блювота
1,63 ± 0,12*
2,20 ± 0,10
Слабкість
1,90 ± 0,04*
2,50 ± 0,05
Наявність кетонурії
2,17 ± 0,11*
2,95 ± 0,12
Примітка: *- різниця достовірна між підгрупами за t-критерієм (p < 0,05)
Так, тривалість кетонурії в підгрупі Іа в порівнянні з контрольною скоротилася
з 2,95 ± 0,12 до 2,17 ± 0,11доби (р < 0,05). Так само зменшився період блювоти з
2,20 ± 0,10 до 1,63 ± 0,12 доби і нудоти: 2,50 ± 0,12 доби, при 3,25 ± 0,11 доби в
контролі (р < 0,05).
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Зменшення слабкості, повернення активності дітям, згідно з опитувальником
батьків, в підгрупі Іа відбувалося раніше на 1,90 ± 0,04 доби порівняно з 2,50 ±
0,05 доби в підгрупи Іб (р < 0,05).
Дані візуалізовані на рис. 6.2.2.
3,5
3
Підрупа Іа
(n = 30)

2,5
2
1,5

Підрупа Іб
(n = 20)

1
0,5
0
Наявність кетонуріїНудота

Слабкість

Блювота

Рис.6.2.2. Динаміка основних клінічних проявів в терапевтивчних
підгрупах (в добах)
Переносимість Педіа Шур 1,5, при опитуванні батьків оцінювалася як
«відмінна» в 56,7 % (17 дітей), «хороша» в 30,0 % (19 дітей), «задовільна» у
13,3 % (4 дітей). Негативних реакцій, або побічної дії не спостерігалося.
Отримані

результати

дослідження

свідчать

про

ефективність

та

безпечність застосування спеціалізованого дитячого харчування Педіа Шур 1,5
в комплексній терапії кризу САБ, що скорочує тривалість основних клінічних
проявів порівнянно з базисною терапією. Важливим є позитивне сприйняття
лікувального продукту дітьми та батьками.
Після зникнення кетонурії діти з підгрупи Іа приймали розчин МагнеВ6,
по 1 ампулі, розчиненого во 200 мл води протягом 10 днів. Переносимість
терапії МагнеВ6, згідно з даними опитування батьків оцінювалася як
«відмінна» у 66,7 % (20 хворих), «хороша» в 26,7 % (8 пацієнтів), «задовільна»
у 6,7 % (2 дітей). Негативних реакцій, або побічної дії при прийомі Магне В6
не спостерігалося.
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6.3. Вплив терапевтичної програми на показники метаболічних порушень
Через місяць після початку терапії пацієнтам обох підгруп було
проведено контрольне дослідження ОК сечі методом ГХ-МС. Результати
представлені в таблиці 6.3.1.
Табл.6.3.1.
Частота виявлених метаболічних порушень у пацієнтів з САБ до та
після лікування по рівнях органічних кислот в сечі (n = 50)
Порушення метаболізму
Циклу Кребса
Обміну
сірки,
процесів
метилювання
Оксалатів
Жирних кислот, кетонів
Вуглеводів
Піримідинів
Сполучної та кісткової тканини
Індикатори активності Віт.D
Нейротрансміттерів
АК (Phe,Tyr)
АК (Trp, Lys, His, Arg)
АК (Leu, Ile,Val)
АК (Gln), (Glu), (Asp), глутатіону
Індик. активности віт.B1, B3, PP
Індикатори активності віт.B2, B5
Індикатори активности віт.B6
Індикатори активности віт.B7
Індикатори активності Q10
Індикатори активності віт.С
Індикатори недостатності Fе, Cu

Підгрупа Іа
(n = 20)
абс.ч.
%
1
5,0*

Підгрупа Іб
(n = 10)
абс.ч.
%
1
10,0*

До лікування
(n = 50)
абс.ч.
%
35
70,0

3

15,0*^

4

40,0*^

36

72,0

0
4
0
0
7
3
1
4
1
5
1
2
0
3
1
2
3
2

0,0
20,0*
0,0*^
0,0
35,0*^
15,0*
5,0
20,0*
5,0*
25,0*
5,0*
10,0*
0,0
15,0
5,0*
10,0*
15,0*
10,0*

0
3
3
0
6
3
0
2
1
3
1
2
2
3
1
2
2
1

0,0
30,0*
30,0^
0,0
60,0^
30,0
0,0
20,0*
10,0*
30,0*
10,0*
20,0*
20,0*
30,0
10,0*
20,0*
20,0*
10,0*

8
36
28
8
38
18
5
27
18
34
20
31
28
14
22
29
20
12

16,0
72,0
56,0
16,0
76,0
36,0
10,0
54,0
36,0
68,0
40,0
62,0
56,0
28,0
44,0
58,0
40,0
24,0

Індикатори недостатності Mg
4
20,0*^
4
40,0
28
56,0
Індикатори недостатності
0
0,0
1
10,0*
22
44,0
Mn, Zn, Cr, V, Se
Примітка: * − достовірність різниці показників при порівнянні з групою І
до лікування за t-критерієм (р  0,05);
^ - достовірність різниці показників при порівнянні за t-критерієм між
показниками підгруп І а і І б (р  0,05)
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Як видно з таблиці 6.3.1. метаболічні зміни у дітей з САБ в обох
підгрупах

стали

менш

виразними

майже

за

всіма

проаналізованими

показниками порушень (циклу Кребса, обміну сірки, окислення жирних кислот
та кетогенезу, вуглеводів, індикаторів активності вітамінів D, B1, B3, PP, B2,
B5, B7, Q10, С та мікроелементів Fе, Cu, Mn, Zn, Cr, V, Se; амінокислот:
Phe,Tyr, Trp, Lys, His, Arg, Leu, Ile,Val, Gln, Glu, Asp та глутатіону (р  0,05).
Ці дані свідчать про те, що ацетонемічний стан є саме метаболічним
кризом, з формуванням певних компенсаторних механізмів в міжкризовому
періоді.
В той же час, динаміка деяких змін відрізнялася в залежності від
отриманого лікування, порівняння проводилося з показниками здорових дітей
(група ІІ). В лікувальній підгрупі Іа була краща динаміка по нормалізації рівней
метаболітів метаболів сполучної і кісткової тканини, індикаторів вітамінів В2, В5,
В6, макроелементу магнію (р  0,05) .
Виявлено, після лікування частота порушень метаболітів сполучної та
кісткової тканин виявлялася у 2 рази рідше у хворих підгрупи Іа - 7 (35,0 %)
випадків, ніж у дітей підгрупи Іб - 6 (60,0 %) випадків, але частота в обох
групах вище частоти порушень в групі здорових дітей 2 (6,7 %) випадка (р 
0,05). Також, після першого місяця терапії у дітей з САБ залишалася підвищені
рівні метаболітв кетогенних АК (Leu, Ile,Val), жирних

кислот, порівняно зі

здоровими дітьми (р  0,05). Що обумовило необхідність подальшого продовженя
терапрії. Результати визначення метаболітів представлені в таблиці 6.3.2, та для
наглядності на рисунку 6.3.2
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Табл.6.3.2
Частота виявлених метаболічних порушень у терапевтичних підгрупах та у здорових дітей
при визначенні органічних кислот в сечі методом ГХ- МС (n = 60)
Підгрупа Іа (n = 20)
абс.ч.
%
Циклу Кребса
1
5,0
Обміну сірки, процесів метилювання
3
15,0
Жирних кислот, кетонів
4
20,0*
Вуглеводів
0
0,0
Сполучної та кісткової тканини
7
35,0*
Індикатори активності Віт.D
3
15,0
Нейротрансміттерів
1
5,0
АК (Phe,Tyr)
4
20,0
АК (Trp, Lys, His, Arg)
1
5,0
АК (Leu, Ile,Val)
5
25,0*
АК (Gln), (Glu), (Asp), глутатіону
1
5,0
Індикатори активности віт.B1, B3, PP
2
10,0
Індикатори активності віт.B2, B5
0
0,0
Індикатори активности віт.B6
3
15,0
Індикатори активности віт.B7
1
5,0
Індикатори активності Q10
2
10,0
Індикатори активності віт.С
3
15,0
Індикатори недостатності Fе, Cu
2
10,0
Індикатори недостатності Mg
4
20,0
Індикатори недостатності Mn, Zn, Cr, V, Se
0
0,0
Примітка: * − достовірність різниці показників (р  0,05) при порівнянні з
дітей (група ІІ) за t-критерієм
Порушення метаболітів

Підгрупа Іб (n = 10) Група ІІ(n = 30)
абс.ч. %
абс.ч %
1
10,0
3
10,0
4
40,0*
4
13,3
3
30,0*
0
0,0
3
30,0
3
10,0
6
60,0*
2
6,7
3
30,0*
3
10,0
0
0,0
4
13,3
2
20,0
3
10,0
1
10,0
2
6,7
3
30,0*
1
3,3
1
10,0
0
0,0
2
20,0
3
10,0
2
20,0*
1
3,3
3
30,0*
2
6,7
1
10,0
0
0,0
2
20,0
5
16,7
2
20,0
1
3,3
1
10,0
1
3,3
4
40,0*
3
10,0
1
10,0
0
0,0
відповідними показниками групи здорових
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Метаболіти сполучної та кісткової тканини

здорові діти (група ІІ,
n=30)

Метаболіти жирних кислот
Обмін сіри, віт.В12, фолієвої кислоти
Метаболіти циклу Кребса
АК з розгалуженим ланцюгом (Leu), (Ile), (Val)

діти з САБ на базисній
терапії (підгрупа Іб,
n=20)

Індикатори активности віт. B1 , B3 , PP
Індикатори активності Q10
Індикатори недостатності Mg
Індикаторы активности віт.B2 , B5

діти з САБ на
оптимізованій терапії
(підгрупа Іа, n=30)

Метаболіти вуглеводів
АК (Phe), (Tyr)
Індикаторы активності віт.B7
АК (Gln), (Glu), (Asp), глутатіона

діти з кризом САБ до
лікування (група І,
n=50)

АК (Trp), (Lys), (His), (Arg)
Індикаторы активності віт. B6
0

20

40

60

80

Мал. 6.3.3. Частота виявлених порушень метаболітів при визначенні ОК сечі методом ГХ-МС у обстеженних
дітей

Середній рівень метаболіту-маркеру сполучнотканинних порушень –
гідроксипроліну дипептиду був вдвічі нижчий (581,84 ± 285 Umol/mmol KREA)
та не виходив за норми референтних значень у дітей підгрупи Іа , порівняно з
показниками хворих з підгрупи Іб (1039,36 ± 523 Umol/mmol KREA) (таблиця
6.3.4.)
Табл 6.3.4.
Рівні метаболітів сполучної та кісткової тканини
у обстежених дітей (M±m)
Назва метаболіту,

Підгрупа Іа

одиниці виміру

(n = 20)

Phosphoric,
Umol/mmol KREA
Hydroхуproline dipeptide,
Umol/mmol KREA

Підгрупа Іб
(n = 10)

Референтні
значення

240,37 ± 168,6*

790,34 ± 454,4

10 - 409

581,84 ± 285*

1039,36 ± 523

0 - 1010

Примітка: * − достовірність різниці між показниками обох підгруп за
критерієм Манна-Уїтні (р < 0,05)
Згідно даних таблиці 6.2. видно, що рівні фосфорної кислоти у хворих
підгрупи Іб, де не проводилася метаболічна корекція, були в 3 рази вищими
(790,34 ± 454,4 Umol/mmol KREA), ніж у пацієнтів підгрупи Іа (240,37 ± 168,6
Umol/mmol KREA), виходячі за норми рефрентних значень майже в 2 рази (р <
0,05). Індикатори недостатності мікроелементу магнію після лікування також
залишалися частою знахідкою у дітей підгрупи Іб – 4 (40,0 %) випадків, в той
час як в в підгрупі Іа частота виявлення склала тільки 4 (20,0 %) випадка (р 
0,05). Вказане свідчить про позитивний вплив застосованого в підгрупі Іа
терапевтичного комплексу.
Окрім цого, відмічається відсутність достовірної різниці при порівнянні з
частотою аналогічних порушень в групі здорових дітей 3 (10,0 %) випадків (р >
0,05). В той час як метаболіти недостатності магнію у дітей підгрупи Іб
виявлялися достовірно частіше 4 (40,0 %) випадків порівняно зі здоровими
дітьми (р < 0,05).
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Потрібно відмітити, що частота виявлення індикаторів недостатності
вітаміну В6 до та після лікування також зменшилася, більш виразна динаміка
була у дітей підгрупи Іа - 15,0 % випадків, ніж в підгрупі Іб -30,0 %
випадків%),(р  0,05). При цьому частота порушень в підгрупі Іа статистично
не відрізнялася від показників групи здорових дітей (6,0 %). Означене свідчить
про нормалізацію метаболізму магнію та вітаміну В6 при застосуванні Педіа
Шур 1,5 та Магне В6. В той час як у дітей з підгрупи Іб, які отримували тільки
базисну терапію, індикатори недостатності вітаміну В6 продовжували
виявлятися значно частіше - 30,0 % випадків, порівняно з здоровими дітьми 6,0 %. Отримані нами дані підтверджують роль дефіциту магнію та вітаміну В6
при САБ у дітей. Як відомо, вітамін В6 впливає на амінокислотний та ліпідний
обміни, активність трансаминаз. Його недостатність може проявлятися
оксалурією, що є характерними для хворих з САБ. Окрім цього, відомо, що
недостатність

вітаміну

В6

погіршує

обмін

нейромедіаторів

та

може

проявлятися дратівливістю, порушеннями настрою, сну та апетиту (Савченко
А.А., 2013).
Недостатність

віітаміну

В6

та

магнію

може

бути

спільною

патогенетичною ланкою обмінних порушень у дітей з САБ, що проявляються
збудливістю, тривожністю, дратівливістю, зменшеною стресостійкістю та
втомлюваністю,

різноманітними

проявами

ДСТ,

порушеннями

з

боку

сечовивілних шляхів (оксалурією) та травного тракту.
6.4.

Вплив

терапевтичної

програми

на

соматичний

та

психоемоційний стан хворих в післякризовому періоді
В кінці першого місяця лікування батьки хворих Іа та Іб підгруп були
опитані щодо самопочуття дитини. Враховувалися такі скарги, як порушення
апетиту, болі в животі, втомлюваність (астенія).
За даними таблиці 6.4.1. видно, що у дітей Іа підгрупи вдвічі рідше
виникали болі в животі 9 (30,0 %) випадків, у порівнянні з 16 (80,0 %) пацієнтів
з підгрупі Іб.
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Батьки хворих підгрупи Іа в 2 рази рідше, порівняно з батьками дітей
підгрупи Іб скаржилися на порушене самопочуття дитини: зниження апетиту 9
(30,0 %) та 12 (60,0 %) випадків, втомлюваність 9 (30,0 %) та 13 (65,0 %)
хворих відповідно. Тривожність і дратівливість дітей батьки підгрупи Іа також
відмічали рідше: 7 (23,3 %) та 6 (20,0 %) порівняно з 15 (75,0 %) та 14 (70,0 %)
випадками у дітей підгрупи Іб відповідно (р  0,05).
Табл. 6.4.1.
Динаміка самопочуття дітей з САБ в післякризовому періоді в
залежності від застосованої терапії (n =50)
Скарги

Підгрупа Іа (n = 30)

Підгрупа Іб (n = 20)

абс. ч, (%)

абс. ч, (%)

9 (30,0)*

12 (60,0)

Болі в животі

12 (40,0)*

16 (80,0)

Втомлюваність

9 (30,0)*

13 (65,0)

Дратівливість

6 (20,0)*

14 (70,0)

Тривожність

7 (23,3)*

15 (75,0)

Порушення апетиту

Примітка: * − достовірність різниці
критерієм (р  0,05)

показників між підгрупами за t-

Результати дослідження підтверджують позитивний вплив розробленої
нами терапевтичної програми з включенням нутритивної корекції продуктов
дитячого лікувального харчування та магнезіотерарії на корекцію метаболічних
порушень та самопочуття дітей з САБ.
6.5. Дані катамнезу та принципи реабілітації
Оцінка стану хворих підгруп Іа та Іб проводилась повторно через 6
місяціввід початку лікування. Через 6 місяців спостереження загальний стан
дітей, які отримували додаткову терапію згідно з вищевикладеною схемою (Іа
підгрупа), суттєво покращився, порівняно з підгрупою Іб.
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В основному за рахунок зменшення скарг з боку травної системи:
порушення апетиту(16,6%), болі в животі(16,6%), у дітей підгрупи Іа, в
порівнянні з 60,0% та 85 % по даним показникам у дітей групи Іб. Батьки дітей
підгрупи Іа рідше скаржилися на тривожність (23,3%) та дратівливість (30,0%)
дітей, ніж батьки дітей підгрупи Іб: 65,0 % та 70,0 %, відповідно.
Втомлюваність дітей (26,0%), неспокійний нічний сон (26,0%), транзиторні
артралгії (6,6 %) відмічалися у дітей підгрупи Іа рідше, ніж у дітей підгрупи Іб,
де відповідні показники склали: 65%, 50,0 % та 20,0% випадків.
Дані представлені в таблиці 6.5.1.
Табл. 6.5.1.
Катамнез дітей з САБ в залежності від застосованої терапії (n = 50)
Скарги

Група І а (n = 30)

Група І б (n = 20)

абс. ч, (%)

абс. ч, (%)

Порушення апетиту

5 (16,6)*

12 (60,0)*

Болі в животі

5 (16,6)*

17 (85,0)*

Втомлюваність

8 (26,0)*

13 (65,0)*

Дратівливість

10 (30%)

14 (70,0)*

Тривожність

7 (23,3)*

15 (75,0)*

Неспокійний нічний сон

8 (26,0)*

10(50,0)*

Болі в кінцівках

2 (6,6)*

4 (20,0)*

Рецидивування САБ

2 (6,6)*

5(25,0)*

Примітка: * − достовірність різниці показників між підгрупами за tкритерієм (р  0,05)
Важливо, що за піврічний період спостереженння в підгрупі дітей Іа
рецидиви САБ були тільки у 2 (6,6 ) дітей, в той час як в підгрупі Іб
ацетонемічні кризи рецидивували втричі частіше: 5( 25,0 %) дітей.
Стаціонарне лікування з приводу кризу САБ знадобилося 3 (15 %) дітям з
підгрупи Іб, в той час, як діти з підгрупи Іа- 2 (6,6 %) успішно проліковані
амбулаторно, без необхідності госпіталізації (р  0,05)
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Значне покращення психоемоційного стану дітей підгрупи Іа, в
порівнянні з підгрупою Іб, виявлено при котрольному тестуванні щодо рівня
тривожності (тест Амена-Доркі). Високий рівень тривожності відмічався в 2
рази менше у дітей підгрупи Іа (10 %), ніж у дітей групи Іб (20 %), де його
частота залишалася такою, як і до лікування (21 %). Відсутність підвищеного
рівня тривожності продемонстрували 56 % дітей підгрупи Іа, у порівнянні
тільки з 30 % дітей підгрупи Іб. Дані представлені на рис. 6.5.2.
60

50
40

Діти з САБ до
лікування

30
20

Підгрупа Іа

10

0
Високий рівень
тривожності

Підвищений
рівень
тривожності

Підгрупа Іб
Не підвищений
рівень
тривожності

Рис. 6.5.2. Розподіл дітей по рівнях тривожності в залежності від схеми
лікування (тест Амена-Доркі), %
Отримані дані свідчать про позитивний вплив розробленої схеми терапії
терапії як на психолоемоційний так і на соматичний статус хворих
Переносимість терапевтичного комплексу оцінювалася батьками як «відмінна»
в 53,3 % (16 дітей), «хороша» в 33,3% (10 дітей), «задовільна» у 13,3% (4 дітей).
Негативних реакцій, або побічної дії при прийомі терапевтичного
комплексу в дослідженні не спостерігалося.
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Отримані результати свідчать про те, що у дітей з рецидивуючим САБ є
певні особливості метаболізму, які під дією стресогенних факторів, реалізуюься
в мультикомпонентний спектр енергетично значимих метаболічних порушень:
в циклі Кребса, гліколізі, окисленні жирних кислот і метаболізмі амінокислот.
Вважаємо, що важливу роль в обмінних порушеннях у дітей з
рецидивуючим САБ відіграє дизелементоз та гіповітаміноз, що можуть
являтися епігенетичними факторами реалізаціїї конституційно зумовлених
особливостей обміну речовин та потребують своєчасної корекції.
Реабілітація хворих з рецидивуючим САБ базується на дотриманні
режимних моментів: розкладу дня, дозованого фізичного навантаження,
режиму активності та відпочинку, достатнього нічного сну. З уваги на часті
прояви НДСТ у дітей з рецидивуючим САБ рекомендується їжа багата білком
(м'ясо

немолодих

тварин,

риба,

кальмари,

квасоля,

соя,

горіхи),

амінокислотами. Продукти харчування повинні ззабезпечувати велику кількість
мікроелементів, вітамінів, ненасичених жирних кислот. Показані продукти, що
містять вітаміни С, Е, Д, групи В, есенціальний елемент Мg (зеленолисті
рослини, горіхи (крім арахісу), водорості, морську рибу), які потрібні для
здійснення нормального синтезу колагену і володіють антиоксидантною
активністю (Абакумова Л.Н.., 2006).
Застосування в програмі лікування рецидивуючого САБ терапевтичного
комплексу, що включає спеціалізоване харчування Педіа Шур 1,5, починаючи з
кризового періоду, та продовжуючи по 10 днів в кожному місяці, протягом 6
місяців підряд, а також застосування розчину Магне В6 після зникнення
кетонурії в 1-ий місяць лікування, та мінеральної води « Донат магній » на 2-му
місяці лікування, дозволяє скоротити тривалість основних клінічних проявів
САБ (кетонурії, нудоти, блювоти, слабкості) та сприяє достовірному
зменшенню частоти рецидивів САБ, скарг на болі в животі і в кінцівках,
порушення апетиту чи сну, покращанням психоемоційного статусу хворих.
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РОЗДІЛ 7

АНАЛІЗ І УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ
Проблема ранньої діагностики, прогнозування перебігу та лікування
рецидивуючого синдрому ацетонемічної блювоти у дітей в останні десятиріччя
набула актуальності в усьому світі. Це обумовлено значною поширеністю
патології

(до 8% дітей) [6, 14, 44, 70], ранньою клінічною маніфестацією

синдрому, частою необхідністю госпіталізації хворої дитини, схильністю до
рецидивуючого перебігу ацетонемічних кризів [101] та формуванням соціально
значимої

патології

(метаболічний

синдром,

подагра,

сечокам’яна

та

жовчнокам’яна хвороби, цукровий діабет тощо) з втратою працездатності в
дорослому віці [6].
У вітчизняній фаховій літературі синдром ацетонемічного блюванння
визначається як сукупность симптомів, зумовлених підвищеним вмістом у
крові кетонових тіл: ацетону, ацетооцтової кислоти та β-оксимасляної кислоти
[14, 48, 28, 33, 84]. Найчастішими провокуючими факторами кризових станів
при САБ є вірусні інфекції, незвична для конкретної дитини їжа, переїдання та
психоемоційне навантаження ̶ фактори, які через механізм стресу підвищують
енергетичні потреби організму, що у частини дітей супроводжується виразним
кетогенезом з розвитком ацетонемічного кризу [14, 48, 70, 84, 94].
В останні роки уявлення про патогенез САБ розширилися: доведена
значуща роль мітохондріальної дисфункції та вегетативних порушень,
енергодефіцитного стану в період ацетонемічної кризи (Зайцева Н.Є., 2013), та
розглядається роль дисплазії сполучної тканини (О. В. Тяжка, 2010),
поширеність якої в сучасних умовах збільшується (Л. І. Омельченко, 2007).
Ю. Г. Антипкин (2005) відмічає погіршення стану здоров’я дітей України
в умовах дії різних екологічних чинників. За даними Курило Л.В. (2007),
ацетонемічний синдром є проявом дизадаптозу дитячого організму до
несприятливих екологічних факторів, в тому числі, зміні харчування з
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надлишком синтетичних речовин (барвники, емульгатори, стабілізатори,
консерванти).
В той же час залишається дискусійним питання про генетично
детерміновані особливості обміну речовин при даній патології, роль зовнішніх
факторів в реалізації метаболічних порушень, причини рецидивування САБ. В
літературі практично відсутні систематизовані, експериментально і клінічно
підтверджені дані про психологічні, метаболічні та нейрофізіологічні аспекти
САБ залежно від віку. Залишається відкритим також питання щодо
поширеності в сучасних умовах САБ серед дітей різних вікових груп та статі.
Відсутні

математичні

захворювання
Залишається

з

моделі

урахуванням
маловивченим

індивідуального
статистично

прогнозування

значимих

клініко-патогенетичне

факторів

рецидиву
ризику.

обґрунтування

протирецидивної терапії.
Враховуючи вище зазначене, метою нашого дослідження є удосконалення
прогнозування і протирецидивного лікування синдрому ацетонемічного
блювання у дітей з соматичною патологією на основі вивчення його клінічних,
психологічних та метаболічних особливостей в кризовий і міжкризовий
періоди.
Відповідно до мети й основних задач, робота проведена в три етапи: І –
ретроспективне дослідження поширеності та сучасних особливостей перебігу
САБ у дітей; ІІ – проспективне дослідження метаболічних, психологічних,
нейрофізіологічних особливостей дітей з САБ на тлі соматичної патології з
визначенням статистично значимих факторів ризику рецидивування САБ та
розробкою прогностичної математичної моделі; ІІІ етап – обґрунтування,
створення, впровадження та аналіз ефективності протирецидивної терапії САБ.
При ретроспективному аналізі виявлено збільшення в 5 разів частоти
госпіталізацій дітей з САБ за десятирічний період (з 2002 по 2012 рік) та
виявлено феномен, т. з. «омолодження» патології. Середній вік пацієнта з
5,6 ± 0,5 років у 2002 році зменшився до 4,1 ± 0,2 років в 2012 році (р<0,05).
Для переважної більшості хворих (78,0 %) була характерною нормоглікемія, а
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гіпоглікемія при САБ притаманна дітям молодшого віку. Встановлено, що до
40,0 % дітей з САБ мали порушення обміну речовин у вигляді кристалурій, з
переважанням оксалурій. Отримані дані обґрунтували медико-соціальну
значущість проблеми та доцільність подальшого проспективного вивчення
сучасних особливостей формування САБ.
Для досягнення поставленої мети проведено проспективне дослідження.
В роботу включено результати обстежень 94 дітей віком від 3 до 10 років з
рецидивуючим САБ (основна група І). З них хлопчиків було 52 (55,3%),
дівчаток – 42 (44,7 %). Середній вік хворих групи І склав 5,97 ± 0,18 років.
Вибір вікових критеріїв обумовлений найбільшою ймовірністю рецидивуючого
перебігу САБ та відсутністю впливу статевого дозрівання на обмін речовин.
В дослідження включалися діти, які вже мали не менше 2 ацетонемічних
кризів в анамнезі, з них: 25 (26,6 %) хворих мали 2-3 епізоди САБ, у 50 (53,2 %)
хворих – 4-5 епідозів, а у 19 (20,2 %) пацієнтів – більше 5 ацетонемічних кризів
в анамнезі. У більшої частини дітей – 81 (86,2 %) рецидиви САБ виникали 2 та
більше рецидивів на рік, і тільки у 13 (13,8 %) ацетонемічний криз був 1 раз на
рік, або рідше. Порівняльний аналіз здійснювали з групою умовно здорових
дітей (група порівняння – ІІ): учнів 1-3 класів гімназії № 287 м. Києва та дітей
віком 4-10 років, які проходили профілактичний огляд в медичному закладі (n =
30). З них хлопчиків було 16 (53,3 %), дівчаток – 14 (46,7 %), середній вік
дитини групи порівняння склав 6,67 ± 0,1 рік, що не відрізняється від
гендерного та вікового розподілу хворих в основній групі.
Всім батькам дітей було проведено стандартизоване інтерв'ювання згідно
розробленого нами опитувальника, для з’ясування особливостей розвитку
дитини, її преморбідного фону, сімейного анамнезу та особливостей перебігу
ацетонемічних кризів. Для уточнення діагнозу та оцінки ефективності
лікування у дітей з рецидивуючим синдромом ацетонемічної блювоти
використовували загально прийняті методи клініко-лабораторного обстеження:
аналіз анамнестичних даних, об’єктивний огляд дітей, динаміку клінічних
симптомів (нудоти, блювоти, слабкості, кетонурії), біохімічні аналізи крові,
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загальний аналіз сечі, копрологічне дослідження, ультразвукове дослідження
органів

черевної

порожнини

хроматографії−масспектрометрії
електроенцефалографія

з

та

нирок,
(ГХ-МС)

картуванням

аналіз
на
зон

сечі

методом

органічні
головного

газової
кислоти,

мозку

та

тестовопсихологічне дослідження. Проводилася консультація спеціалістами –
дитячим гастроентерологом та психологом.
На основі аналізу даних анамнезу, об’єктивного обстеження, загально
прийнятих методів дослідження хворих основної групи були верифіковані
клінічні діагнози відповідно до МКХ-10. Всі 94 (100,0 %) дитини на момент
первинного обстеження мали клінічні прояви ацетонемічної кризи у вигляді
блювоти від 3 до 10 разів на добу або виразної нудоти, зниження/відсутності
апетиту, кетонурії від «+++» до «++++» по реакції Легаля. Також у 40 (42,6 %)
хворих діагностувалася гостра респіраторна інфекція, у 24 (25,4 %) пацієнтів –
гострий гастрит, функціональні порушення жовчного міхура та сфінктера Одді
у 30 (31,9 %) обстежених.
Визначаючи фактори ризику формування САБ та його рецидивування
встановлено, що у 53,2 % матерів таких дітей була загроза переривання
вагітності та застосовувалась її медикаментозна підтримка проти 16,7 % у
матерів дітей групи ІІ; 34,0 % пацієнтів з САБ народилися з масою тіла до 3 кг
та 36,2 % їх мали прояви гіпоксично-ішемічного ураження (ГІУ) центральної
нервової системи (ЦНС) проти 16,7 % дітей ІІ групи (р  0,05). Вказані чинники
розглядаються як пренатальні фактори ризику порушень функціонування
нервової та травної систем і метаболізму, що можуть реалізуватися при
подальшому розвитку дитини.
Вивчаючи розвиток дітей з САБ виявлено, що вони частіше були на
ранньому штучному вигодовуванні (26,6 % проти 6,7 % в групі ІІ); майже в 2
рази частіше, ніж у здорових відмічалися рясні зригування (33,8 % і 13,3 %
відповідно), схильність до закрепів / послаблення стільця (59,6 % і 23,3 %)
(p<0,05). У старшому віці у дітей з САБ домінували функціональні
гастроінтестинальні порушення: дисфункції жовчного міхура (ЖМ) та
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сфінктеру Одді по панкреатичному типу (59,6 % і 38,3 % відповідно) і закрепи
(38,3 % і 16,7 % в контролі) (р  0,05). Майже половина хворих (47,9 %) мали
кристалурію (переважно оксалурію) та частіше, ніж в групі здорових дітей
перенесли інфекції сечовивідних шляхів (17,0 % проти 3,3 % відповідно) (р 
0,05). У 39,4 % пацієнтів відмічалися транзиторні артралгії. Вказане свідчить
про наявність у дітей з САБ обмінних порушень, що узгоджується з даними
авторів (Г.В.Бекетова, 2013; О. В.Тяжка, 2010).
Батьки пацієнтів з САБ достовірно частіше відмічали підвищену
збудливість, емоційну лабільність (76,6 %), лякливість та тривожність (68,1 %)
дітей, що свідчить про їх психоемоційні особливості. Характерними були
скарги на болі в животі та зниження апетиту, що зустрічалися у хворих в 2 рази
частіше (55,3 % та 56,4 %), ніж у здорових дітей (20,0 % і 23,3 % відповідно) (р
 0,05).
Аналізуючи спадкову обтяженість виявлено, що родичі дітей з САБ
майже в 4 рази частіше мали сечокам’яну (СКХ) і жовчнокам’яну хвороба
(ЖКХ) (44,7 % та 39,4 % проти 10,0 % по обох нозологіях в групі порівняння, р
 0,05), хронічні гастрити (42,6 % та 10,0 % відповідно, р  0,05), в 3 рази –
подагру (35,1 % і 10,0 %). В 2 рази частіше зустрічалися серцево-судинні
захворювання (ГХ та ІХС), цукровий діабет ІІ типу – по 48,9 %, мігрень –
28,7 % і відповідно 20,0 %, 26,7 % та 10,0 % у здорових (р  0,05).
На підставі вивчення анамнестичних особливостей дітей з САБ,
розроблені критерії для математичної моделі прогнозування ризику рецидивів
САБ, застосування якої дозволяє виявити дітей з підвищеним ризиком
рецидивування САБ (див. практичні рекомендації).
При лабораторному дослідженні не виявлено суттєвих змін в показниках
загального аналізу крові та сечі, окрім кристалурій (30,9 %), з яких у половині
випадків була оксалурія (55,2 %) і, рідше, уратурія (20,7 %). При аналізі
показників рівню глікемії у дітей з САБ гіпоглікемія (менше 3,3 ммоль/л)
визначалася тільки у 10,6 % пацієнтів. Для більшості – (89,4 %) хворих на фоні
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ацетонемічної кризи була характерною нормоглікемія. Отримані результати
узгоджуються з даними нашого ретроспективного дослідження та літературних
джерел (О. В. Тяжка, 2008).
При проведенні УЗД у більшості пацієнтів (68,0 %) виявлені деформації
та порушення функції жовчного міхура. У 24,0 % дітей відмічалися явища
дисхолії (завись, осад у просвіти ЖМ). Ці особливості можуть бути фоновими і
сприяти пролонгації кетонурії.
При проведенні ЕЕГ із застосуванням СТА у дітей з САБ та головним
болем не визначено ознак генералізованої епілептиформної активності, але у
50,0 % хворих при проведенні тесту з гіпервентиляцєю виявлено дифузну
епілептиформну активність в лобно-скроневих ділянках, без генералізації, з
минущою міжпівкулевою асиметрією. У цих же дітей спадковість була
обтяжена по мігрені, що вказує на високий ризик її розвитку та потребує
динамічного спостереження хворого дитячим неврологом.
При психологічному тестуванні за методом Філіпса з’ясовано, що рівень
загальної тривожності був збільшений майже у всіх обстежених дітей з
рецидивуючим САБ. У 56,3 % хворих тривожність була помірно підвищеною, а
у 37,5 % – високою проти третини та 6,7 % відповідно (p < 0,05) здорових дітей
молодшого шкільного віку. За окремими факторами – рівень «Загальна
тривожність у школі» був підвищений у 59,4 % і високим у 37,5 % дітей з САБ,
проти з 33,3 % та 20,0 % у дітей групи ІІ відповідно (p < 0,05). Високий рівень
показника «Тривожність соціального стресу» був значно більшим у школярів з
САБ – 34,4 % та 3,3 % у здорових (p < 0,05). Визначено, що у 7-річних
першокласників з САБ рівень цього показника був тільки підвищеним, в той
час як у 6-річних – досяг високого рівня у 72,7 % дітей (p < 0,05). Найбільший
відсоток молодших школярів з САБ проявляє підвищений та високий рівні
страху перевірки знань, друге місце посідає загальна тривожність та
тривожність у школі, третє – страх не відповідати очікуванням оточуючих,
страх соціальних контактів з ровесниками та низький фізіологічний опір
шкільним стресам.
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У хворих дошкільного віку з рецидивуючим САБ також для більшості
(71,0 %) пацієнтів був характерним підвищений рівень тривожності, який у
21,0 % хворих досягав високого рівня. Вказане підтверджує, що тривожність у
дітей з САБ носить як особистісний, так і ситуативний характер, і може бути
фактором, що сприяє виникненню його рецидивів.
Таким чином, у дітей з САБ виявлена низка психологічних особливостей,
підвищені рівні особистністої та ситуативної тривожності, тому всім хворим з
рецидивуючи перебігом САБ показано психологічне тестування з визначенням
рівнів тривожності та застосуванням при необхідності корекційних методик.
В роботі була досліджена наявність у дітей з САБ таких обмінних
порушень, як дисплазія сполучної тканини. Доведено, що частота наявності та
ступеню тяжкості проявів ДСТ за фенотиповими ознаками, згідно критеріям
Мілковска-Димитрової в модифікації Л. Н. Аббакумової у дітей з САБ була
вищою. Так, середній ступінь тяжкості ДСТ реєструвався втричі частіше у
дітей з САБ (61,7 %), ніж в групі здорових дітей (16,6 %) (р  0,05).
Домінували такі ознаки як астенічна тілобудова, знижений ІМТ, ніжна,
бліда, підвищеної еластичності шкіра з виразним венозним малюнком, кили,
слабкість м’язів живота, деформації опорно-рухового апарату: плоска грудна
клітка, лійковидна деформація груднини, сколіоз, плоскостопість, часто
виявлялися блакитні склери, відстовбурчені вуха, приросли мочки вух,
гіпермобільність суглобів (р  0,05).
Дітям з частими рецидивами САБ, підвищеною і високою тривожністю та
проявами дисплазії сполучної тканини бажано рекомендувати вступ до першого
класу школи не раніше 7–річного віку.
Частота прогнозованого дефіциту магнію за методикою О.А. Громової
(2012) була значно вищою у дітей з САБ – 86,2 % в порівнянні з 36,7 %
здорових дітей (р  0,05). Значимим в формуванні дефіциту магнію була менша
частота вживання магнієвмісних продуктів хворими з САБ (6,00 ± 0,01 бал)
порівняно зі здоровими дітьми (5,10 ± 0,01 бал) (р  0,05).
Методом ГХ-МС виявлено мультикомпонентний спектр енергетично
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значимих метаболічних порушень: обміну жирних кислот та кетонів (72,0 %),
метаболітів циклу Кребса (70,0 %), амінокислот (68,0 %), вуглеводів (56,0 %),
метаболітів сполучної тканини (38,0 %) порівняно з даними здорових дітей, у
яких частота порушень не перевищувала 10,0 % (р  0,01). Виявлено, що в
циклі Кребса найбільше порушувався рівень ізоцитрату й оксоглутарату –
послідовних субстратів його ІІІ реакції (перетворення ізоцитрату в альфа–
кетоглутарат), що каталізується ізоцитратдегідрогеназою, активність якої
залежить від концентрації іонів Mg+ (Л. І. Гребеник, 2011).
В групі дітей з САБ були значно вищі рівні майже всіх метаболітів
окислення жирних кислот, що ймовірно, вказує на інтенсивність процесів
ліполізу при кетонеміях та на наявність мітохондріальної дисфункції з
карнітиновою недостатністю.
В дослідженні були ретельно проаналізовані

метаболіти окислення

жирних кислот та рівні кетонових тіл. Середні рівні 3-гідроксибутирату у
хворих перевищували норму в 135 разів. Рівень ацетоацетату був підвищений у
95,0 % дітей з САБ та склав 1948,5 ммоль/креатиніну, що в 82 рази вище
показників у здорових дітей. Ці дані важливі для діагностики кетонурій, адже
реакцією з нітропруссидом (реакція Легаля) визначається тільки одне кетонове
тіло: ацетоацетат. В той чася як інтоксикаційний синдром у дитини може бути
зумовлений і високими рівнями 3-гідроксибутирату, який реакцією Легаля не
визначається. У 8,0 % хворих рівні кетонових тіл були дуже високими і
перевищували референтні значення по 3-гідроксибутірату в 120-170 разів, та в
150-187 разів по ацетоацетату. Таким дітям було рекомендоване дообстеження
з визначенням рівнів ацилкарнітинів крові для виключення вродженої
метаболічної патології.
Отримані
диференційної

результати
діагностики

показують
кетонемій,

цінність
оскільки

методу
реакція

ГХ-МС
Легаля

для
є

напівкількісним методом і не дає точного уявлення про рівні кетонових тіл.
У 8,0 % хворих рівні КТ були дуже високими і перевищували референтні
значення по 3-гідроксибутірату в 120–170, а по ацетоацетату – в 150–187 разів.
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Таким пацієнтам було рекомендоване дообстеження для виключення вродженої
патології системи ацилкарнітинів.
У дітей з САБ виявлена висока частота (38,0 %) порушень маркера
деградації колагену – гідроксипроліну дипептиду (ГП ДП) порівняно з групою
здорових (3,3 %). Середній рівень ГП ДП у дітей з САБ склав 1239,0 ± 695,4
Umol/mmol KREA, що вище референтних значень на 120 % та в 3 рази вище
середнього показника в групі здорових дітей (417,63 ± 216,5 Umol/mmol
KREA). Збільшені рівні ГП ДП зустрічалися частіше у хворих з часто
рецидивуючим САБ (≥ 2 рази / рік) і середні його рівні були в 2 рази вищими
(1242,00 ± 685,99 Umol/mmol KREA), ніж у дітей з нечастими рецидивами
(544,19 ± 283,06 Umol/mmol KREA) (р  0,05). Високі рівні ГП ДП у дітей з
часто рецидивуючим САБ свідчать про інтенсивність катаболічних процесів під
час кризи, в той же час, порушення обміну білків може бути «метаболічним
стереотипом» хворої дитини, що є як в кризовому, так і в міжкризовому
періодах. Про це свідчать знижений індекс маси тіла (ІМТ), астенічна
тілобудова, наявність фенотипових ознак ДСТ, підвищення рівнів ГП ДП в
післякризому періоді САБ.
Виявлені також зміни рівнів метаболітів, що свідчать про недостатність
вітамінів. У 62,0 % хворих – В1, В3 і Р та у 56,0 % пацієнтів по вітамінах В2, В5
проти 10,0 % і 3,3 % випадків у здорових дітей відповідно (р  0,01). Зміни
метаболітів-індикаторів активності вітаміну В7 реєструвалися у 22 (44,0 %)
хворих, в той час, як у здорових дітей ці порушення були відсутні; по вітаміну
В6 у 14 (28,0 %) хворих, в порівнянні з 2 (6,7 %) випадками у групі ІІ (р  0,05).
Метаболічні індикатори зниження активності коензиму Q10 – у 58,0 %,
недостатності магнію – 56,0 % хворих, порівняно з 16,7 % та 10,0 % у здорових
дітей (р  0,01). Отримані результати свідчать про значущість явищ
дизелементозу та гіповітамінозу в патогенезі САБ, оскільки вони обумовлюють
або поглиблюють обмінні порушення на різних рівнях.
На підставі узагальнення сучасних поглядів щодо лікування дітей з САБ,
результатів наших досліджень, обґрунтована та розроблена поетапна програма
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комплексної терапії САБ з включенням нутрітивної підтримки спеціалізованим
високоенергетичним лікувальним дитячим продуктом харчування й усуненням
дефіциту магнію (послідовний пероральний прийом магнію лактату і
піридоксину гідрохлориду та магнійвмісної мінеральної води).
На III етапі дослідження пацієнтів основної групи (І) було розділено на
2 терапевтичні підгрупи: Іа (n = 30) – хворі, які на тлі базисної терапії,
регламентованої Уніфікованим клінічним протокол МОЗ України № 53(2013)
отримували оптимізовану терапію, що включала нутритивну корекцію
спеціалізованим

високоенергетичним

продуктом

дитячого

харчування

ПедіаШур 1.5 по 1–2 флакону (200–400 мл) на добу 10 днів; після стійкого
зникнення кетонурії перорально розчин магнію та вітаміну В6, 10 мл 1 раз в
день 10 днів. На 2-му місяці терапії – лікувальне харчування по 1–2 флакони на
добу, магнійвмісна мінеральна вода з розрахунку 3 мл на кг маси дитини, в
дегазованому стані, при температурі 30°С за 30 хвилин до їжі, тричі на день
протягом 3 тижнів. На 3-й, 4-й, 5-й, 6-й місяць рекомендувалось лікувальне
харчування по 1–2 флакону на добу курсом 10 днів; оптимізація харчового
раціону продуктами, що містять магній (зеленолисті рослини, горіхи тощо).
Підгрупу Іб (n = 20) склали хворі, які отримували базисну терапію.
Для оцінки ефективності терапії, динаміки клінічних проявів САБ, для
кожної дитини в обох групах заповнювався створений нами опитувальник. В
кінці першого місяця лікування зібрано катамнестичні дані та проведене
контрольне визначення ОК сечі методом ГХ-МС. Повторне опитування батьків
та тестування дітей з САБ проводилися через 6 місяців.
Виявлено, що застосування нутрітивної корекції в комплексній терапії
мало позитивний вплив на основні клінічні прояви САБ у дітей. Тривалість
кетонурії в групі Іа в порівнянні з групою Іб скоротилася з 2,95 ± 0,12 до
2,17 ± 0,11 доби, зменшився період блювоти з 2,20 ± 0,10 до 1,63 ± 0,12 доби і
тривалість нудоти з 2,50 ± 0,12 доби і 3,25 ± 0,11 доби відповідно (р < 0,05).
Зменшення слабкості, відновлення активності у обстежених дітей підгрупи Іа
відбувалося раніше – 1,90 ± 0,04 доби порівняно з 2,50 ± 0,05 доби у пацієнтів
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підгупи Іб (р < 0,05).
При контрольному дослідженні ОК сечі методом ГХ-МС виявлено, що
метаболічні зміни у дітей з САБ стали менш виразними за багатьма
показниками порушень (циклу Кребса, обміну сірки, окислення жирних кислот
та кетогенезу, вуглеводів, індикаторів активності вітамінів D, B1, B3, PP, B2,
B5, B7, Q10, С та мікроелементів; амінокислот: Phe,Tyr, Trp, Lys, His, Arg, Leu,
Ile,Val, Gln, Glu, Asp та глутатіону в обох підгрупах (р  0,05). Вказане
свідчить, що ацетонемічний стан є саме метаболічною кризою з формуванням
компенсаторних механізмів в міжкризовому періоді.
В той же час, у дітей підгрупи Іа була краща динаміка по показнику
гідроксипроліну дипептиду, середній рівень якого був удвічі нижчий (581,84 ±
± 285 Umol/mmol KREA) та не виходив за норми референтних значень проти
показників у підгрупі Іб (1039,36 ± 523 Umol/mmol KREA) (р < 0,05).
Індикатори недостатності магнію після лікування виявлялися у підгрупі Іа
тільки у 20,0 % хворих, достовірно не відрізняючись від частоти аналогічних
порушень в групі здорових дітей (10,0 % випадків), тоді як у хворих підгрупи Іб
частота порушень була значно вищою (40,0 %) (р > 0,05).
Частота виявлення індикаторів недостатності вітаміну В6 у дітей
підгрупи Іа склала 15,0 %, в підгрупі Іб – 30,0 % випадків (р  0,05). При цьому,
частота порушень в підгрупі Іа статистично не відрізнялася від показників
групи здорових дітей (6,0 %), що свідчить про нормалізацію метаболізму
магнію та вітаміну В6 при застосуванні розробленої терапії.
В кінці першого місяця лікування батьки хворих дітей Іа підгрупи майже
вдвічі рідше відмічали болі в животі у дитини, зниження апетиту,
втомлюваність (по 30,0 %,) у порівнянні з 80,0 %, 60,0 % та 65,0 % дітей
підгрупи Іб. Рецидиви САБ за цей час не відмічались в обох підгрупах.
Повторно оцінка стану хворих підгруп Іа та Іб проводилась через півроку,
всі діти продовжували отримували гіпокетогенну дієту з урахуванням типу
кристалурії. Терапія дітей з підгрупи Іа доповнювалася розробленим нами
комплексом лікування, та оптимізований харчовий раціон по продуктах,
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багатих на магній. Через 6 місяців спостереження загальний стан дітей з
підгрупи Іа, суттєво покращився, порівняно з підгрупою Іб за рахунок
зменшення

частоти

гастроентерологічних

скарг,

частота

яких

склала:

порушення апетиту (16,6 %), болі в животі (16,6 %) у дітей підгрупи Іа, в
порівнянні з 60,0 % та 85,0 % дітей підгрупи Іб.
Батьки дітей підгрупи Іа рідше скаржилися на тривожність (23,3 %) та
дратівливість (30,0 %) дітей, ніж батьки дітей підгрупи Іб (65,0 % та 75,0 %)
відповідно. Втомлюваність дітей (26,0 %), неспокійний нічний сон (26,0 %),
транзиторні артралгії (6,6 %) відмічалися у дітей підгрупи Іа рідше, ніж у дітей,
які отримували тільки базисну терапію, де відповідні показники склали 65,0 %,
50,0 % та 20,0 % випадків (р < 0,05).
Високі рівні тривожності при психологічному тестуванні у дітей підгрупи
Іа визначалися вдвічі рідше, ніж в підгрупі Іб (10,0 % та 20,0 % відповідно), що
може свідчити про позитивний вплив метаболічної терапії на психоемоційний
статус хворих.
Важливо, що рецидиви САБ в підгрупі Іа виникали втричі рідше (6,6 %),
ніж в підгрупі Іб (25,0 %). При цьому стаціонарне лікування з приводу кризи
САБ знадобилося 15,0 % хворим з підгрупи Іб, в той час, як діти з підгрупи Іа
були успішно проліковані амбулаторно (р  0,05).
Переносимість терапевтичного комплексу, згідно з опитувальником
батьків оцінювалася як “відмінна” у 16 (53,3 %) дітей, “хороша” у 10 (33,3 %),
“задовільна” у 4 (13,3%) пацієнтів. Негативних реакцій, або побічної дії при
прийомі терапевтичного комплексу в дослідженні не спостерігалося.
Отримані в результаті дослідження дані доводять позитивний вплив
розробленої нами комплексної етапної терапевтичної програми, що включає
нутрітивну корекцію високоенергетичним спеціалізованим дитячим продуктом
лікувального харчування та поетапне усунення дефіциту магнію (лікарський
препарат магнію та вітаміну В6, магнійвмісна мінеральна вода, збагачення
раціону харчування нутрієнтами, багатими на магній) при рецидивуючому САБ
та фоні соматичної патології, що проявляється в покращенні психосоматичного
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стану хворих (зменшення скарг на болі в животі, артралгії, покращення
апетиту, зниження тривожності та нормалізація сну), зменшенні частоти і
тяжкості рецидивів САБ та зниженні необхідності стаціонарного лікування.
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ВИСНОВКИ
1. За десятирічний період (2002–2012 рр.) виявлено збільшення в 5 разів
частоти госпіталізацій дітей з синдромом ацетонемічної блювоти, а також
феномен так званого, «омолодження» патології.
2. Кризовий

період

САБ

характеризується

багатокомпонентними

метаболічними порушеннями із залученням білкового (68,0 %), жирового
(72,0 %) та вуглеводного (56,0 %) видів обміну речовин. Провідними
компонентами кетогенезу є збільшення рівню окислення жирних кислот
(72,0 %), метаболітів амінокислот (68,0 %), особливо з розгалуженим ланцюгом
і зменшення активності циклу Кребса (70,0 %), що свідчить про виразність
енергодефіцитного стану та компенсаторну мобілізацію багатьох ланок обміну
речовин.
3. Рецидивуючий САБ найчастіше (61,7 %) виявляється у дітей з
фенотиповими ознаками недиференційованої дисплазії сполучної тканини, що в
38,0 % хворих супроводжується збільшенням в 3 рази рівня маркера деградації
колагену – гідроксипроліну.
4. У дітей з частими рецидивами САБ (≥ 2 разів на рік) виявлені
виразніші розлади окислення жирних кислот та в 2 рази вищі рівні
гідроксипроліну дипептиду, що потребує додаткового обстеження таких хворих
для виключення вроджених метаболічних захворювань.
5. Важливу роль в обмінних порушеннях у дітей з рецидивуючим САБ
відіграє недостатність магнію (56,0 %) та вітаміну В6 (28,0 %), що можуть
являтися епігенетичними факторами реалізації конституційно зумовлених
метаболічних особливостей пацієнта та потребують своєчасної корекції.
6. Характерними

психологічними

особливостями

школярів

з

рецидивуючим САБ є помірний (56,3 %) і високий (37,5 %) рівень особистісної
та ситуативної тривожності.
7. Прогностично несприятливими для розвитку рецидивів синдрому
ацетонемічної блювоти є обтяженість сімейного (ішемічна хвороба серця,
жовчнокам’яна

і

гіпертонічна

хвороба,

мігрень,

цукровий

діабет)

та
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перинатального анамнезу (загроза переривання і гормональна підтримка
вагітності, ГІУ ЦНС, патологічна неонатальна жовтяниця), дисфункція
жовчного міхура та сфінктера Одді, тривало знижений або вибірковий апетит у
дитини після року життя, астенічна тілобудова, знижений індекс маси тіла.
8. Науково обґрунтована, розроблена та апробована програма поетапної
комплексної терапїї дітей з рецидивуючим САБ із застосуванням нутрітивної
корекції спеціалізованим високоенергетичним дитячим лікувальним продуктом
харчування в кризовому періоді та корекцією дефіциту магнію і вітаміну В6
після зникнення кетонурії, послідовним прийомом препарату магнію та
вітаміну В6, магнійвмісної мінеральної води та оптимізації раціону харчування
продуктами, багатими магнієм, дозволяє скоротити на добу тривалість
основних клінічних проявів кризи та сприяє нормалізації обмінних порушень,
покращанню психоемоційного стану, зменшенню тяжкості та частоти його
рецидивів втричі за досліджуваний період.
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ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
1. З метою прогнозу виникнення рецидиву САБ у дітей 3–10 років
рекомендовано

застосування

математичної

моделі,

що

ґрунтується

на

визначенні суми статистично значимих прогностичних критеріїв (табл. 1).
Таблиця 1
Прогностичні критерії розвитку рецидивів САБ у дітей
№

Коефіцієнт
інформативносі

Ні

Прогностичні
коефіцієнти
-2,9

Так

2,4

1,7

Ні
Так
Ні
Так
Ні
Так
Ні

-1,7
3,2
-1,5
2,8
-1,1
1,3
-3,6

Так

2,1

Ні
Так
Ні
Так
Ні
Так
Ні
Так
Ні
Так
Ні
Так
Ні
Так
Ні

-1,9
2,1
-2,4
0,9
-2,3
3,7
-1,1
3,9
-1,6
2,6
-1,8
3,1
-2,2
3,6
-2,5

Так

3,8

Показники

Групи

1.

Загроза переривання чи
гормональна підтримка
вагітності

2.

ГІУ ЦНС

з/п

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12
13.

Маса тіла при народженні
≤ 3 кг
Патологічна жовтяниця в
неонатальному періоді
Дисфункція жовчного
міхура і сфінктера Одді
після року життя
Скарги на артралгії / болі
в кінцівках
Астенічна тілобудова
Тривало знижений /
вибірковий апетит
Обтяженість сімейного
анамнезу по мігрені
Обтяженість сімейного
анамнезу по ЦД
Обтяженість сімейного
анамнезу за ЖКХ
Обтяженість сімейного
анамнезу за СКХ
Обтяженість сімейного
анамнезу за
захворюваннями ССС

0,8
0,6
0,3
2,0
1,1
0,3
1,0
0,5
0,5
1,2
1,6

1,6
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При сумі прогностичних коефіцієнтів «від + 4 до + 12», або «більше + 12»
– ризик виникнення рецидивів САБ вважається відповідно підвищеним та
високим, що потребує динамічного спостереження за дитиною та застосування
профілактичних заходів, що знижують ризики рецидивів.
2. Дітям з рецидивами САБ ≥ 2 рази на рік показано проведення ГХ-МС
сечі на органічні кислоти та консультація генетика для виключення вроджених
метаболічних захворювань.
3. Всім дітям з рецидивуючим перебігом САБ показано психологічне
тестування

з

визначенням

рівнів

тривожності

та

застосуванням

при

необхідності корекційних методик.
4. Дітям з частими рецидивами САБ, підвищеною і високою тривожністю
та проявами дисплазії сполучної тканини бажано рекомендувати вступ до
першого класу школи не раніше 7–річного віку.
5. Для підвищення ефективності протирецидивного лікування САБ
рекомендовано застосування поетапної комплексної терапії, що включає
нутрітивну корекцію з кризового періоду та продовженням її після зникнення
кетонурії, усуненням дефіциту магнію та вітаміну В6 на фоні оптимізації
способу життя та харчування дитини з урахуванням типу кристалурії.
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Додаток А
Спектр органічних кислот в зразках сечі за даними методу газової
хроматографії-масспектрометрії
( міжнародна хімічна назва, одиниці виміру, участь в обмінних процесах*)
Хімічна назва
метаболіту
3-methylcrotonylglycine
Lactic
Phenol
5-hydroxymethyl-2-furoic
Vanilmandelic
2,5 furandicarboxylic
2-Hydroxybutyric
2-hydroxyglutaric
2-Hydroxyisovaleric
2-hydroxyphenylacetic
2-ketoisovaleric
2-Methylbutyrylglycine
Hydroxypropionic
(Clostridialmarker)
3,4-dihydroxyphenylacetic
3-Hydroxybutyric
3-hydroxyhippuric
3-Hydroxyisobutyric
3-Hydroxyisovaleric
3-hydroxymethylglutaric
3-hydroxyphenylpropanoic
3-hydroxypropionic
3-hydroxysebacic
3-methyladipic
3-methylglutaric
4 hydroxycyclohexylcarboxylic
4-hydroxybenzoic
4-hydroxyphenylpyruvic
5-Hydroxyindoleacetic
5-Oxoproline
Acetoacetic
Aconitic
Adipic

Одиниці виміру
mmol/mol KREA
mmol/mol KREA
mmol/mol KREA
mmol/mol KREA
Umol/mol KREA
Umol/mol KREA
mmol/mol KREA
Umol/mol KREA
Umol/mol KREA
Umol/mol KREA
mmol/mol KREA
Umol/mol KREA
acid Umol/mol KREA

В

яких

обмінних

процесах задіяний*
11
5, 1, 8, 12, 13
14
7
2,10,12,13
7
5,4,12,13
1, 7, 9, 11, 12, 13, 14
11
8,11,13
12,13
11
8

Umol/mol KREA
mmol/mol KREA
Umol/mol KREA
mmol/mol KREA

10
2,4
8,11
4,2

Umol/mol KREA
Umol/mol KREA
Umol/mol KREA
Umol/mol KREA
Umol/mol KREA
mmol/mol KREA
mmol/mol KREA
Umol/mol KREA
Umol/mol KREA
Umol/mol KREA
Umol/mol KREA
Umol/mol KREA
Umol/mol KREA
Umol/mol KREA
mmol/mol KREA

11,12
11,1,7,12
8
2,8,12,13,15
4
4,12
11
8,11
8,11
11,12,13,15
8,10,11
8,2,13,14,15
4,2
2, 1, 11, 13, 14
4,12
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Хімічна назва
метаболіту
Azelaic
Citric
Ethylmalonic
Fumaric
Furoylglicine
Glutaric
Glyceric
Glycolic
Hippuric
Homogentisic
Homovanilic
Hydroxyisobutyric
Hydroxyphenyllactic
Hydroxyphenyllactic
Hydroxyprolinedipeptid
Indoleacetic
Isobutyrylglycine
Isocitric
Isovalerilglicine
Malic
Malonic
Mandelic
Methylcitric
Methylmaleic
Methylmalonic
Methylsuccinic
N- Acetyl-L-Aspartic
N-acetyl-L-Tyrosine
Orotic
Oxalic
Oxoglutaric
p-Cresol
Phenylactic
Phenylpiruvic
p-hydroxyhippuric
p-hydroxyphenylacetic
Pimelic
Pyruvic
Sebacic

Одиниці виміру
mmol/mol KREA
mmol/mol KREA
Umol/mol KREA
mmol/mol KREA
Umol/mol KREA
mmol/mol KREA
mmol/mol KREA
mmol/mol KREA
Umol/mol KREA
Umol/mol KREA
Umol/mol KREA
Umol/mol KREA
Umol/mol KREA
Umol/mol KREA
Umol/mol KREA
Umol/mol KREA
Umol/mol KREA
mmol/mol KREA
Umol/mol KREA
mmol/mol KREA
mmol/mol KREA
Umol/mol KREA
Umol/mol KREA
Umol/mol KREA
mmol/mol KREA
Umol/mol KREA
mmol/mol KREA
mmol/mol KREA
mmol/mol KREA
mmol/mol KREA
Umol/mol KREA
Umol/mol KREA
Umol/mol KREA
Umol/mol KREA
Umol/mol KREA
Umol/mol KREA
mmol/mol KREA
Umol/mol KREA
Umol/mol KREA

Додаток А (продовження)
В
яких
обмінних
процесах задіяний*
4,17
1,11,14
4, 2,12
1,7, 11, 12
7,17
11,12,14
3,8,12
3,8,12
8,9,11,15,16
11,12,13
1,10,12,13
11
11,12,13,15
12,11,13
12,9
8,11
11
1,12, 13, 14
11
1,7, 12
1
14,11
8,12,15
7,1
2
4,12
11,13
11,15
6,12,13,14
3,12
1, 7, 9, 11, 12, 13, 14
8,14
11,14
11
8,11,16
8,11
4,11,17
5,1, 12, 14
4
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Додаток А (продовження)
Хімічна назва
В
яких
обмінних
Одиниці виміру
метаболіту
процесах задіяний*
Suberic
mmol/mol KREA
4,12
Succinic
mmol/mol KREA
2, 1, 11, 12, 13
Sumiki's(5-hydroxymethyl-2furoic) Umol/mol KREA
7
Tartaric
mmol/mol KREA
7,1, 9, 17
Thiodiacetic
Umol/mol KREA
2
Thymine
mmol/mol KREA
6
Tyglylglycine
Umol/mol KREA
2,1,11
Uracil
mmol/mol KREA
5,2,6
Примітка: * згідно електронного каталогу «Human Metabolome Database»,
«Мetagene»: групи метаболітів, задіяні в таких обмінних процесах:
1.Метаболіти циклу Кребса і стану активності ферментів дихального ланцюга
2. Метаболіті обміну сірки: Індикатори активності вітамінів B12 и фолієвої
кислоти; недостатності молібдену (Мо); Індикатори цистеїну (Cys), метіоніну
(Met), порушення процесів метилювання
3. Метаболіти оксалатів
4. Кетонові тіла, метаболіти окислення жирних кислот
5. Проміжні продукти гліколізу і метаболізму вуглеводів
6. Метаболіти піримідинів
7. Метаболіти грибків і дріжджів
8. Метаболіти бактерій
9.Метаболіти кісткової і сполучної тканини, порушення обміну АК проліну
(Pro), Гліцину (Gly)
10. Метаболіти нейротрансмітерів
11.1 Метаболіти АК фенілаланіну (Phe), Тирозину (Тир)
11.2 Метаболіти АК Триптофану (ГТО), Лізину (Lys), Гістидину (Його),
Аргініну (Arg)
11.3 Кетоз; метаболіти АК з розгалуженим ланцюгом: лейцину (Leu11.4
Метаболіти АК Глутаміну (Gln), глутамінової кислоти (Glu), аспарагінової
кислоти (Asp), виснаження системи глутатіону
12.1 Індикатори активності вітамінів В1 (тіаміну), B3 (нікотину, PP), глутатіону
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12.2 Індикатори активності вітамінів В2 (рибофлавіну), B5 (пантотенової
кислоти)
12.3 Індикатори активності вітаміну B6 (піридоксину)
12.4 Індикатори Активності B7 вітаміну (біотину, H)
12.5 Індикатори Активності коензиму Q10
12.6 Індикатор активності вітаміну С (аскорбінової кислоти)
13.1 Індикатори недостатності мікроелементів: Заліза (Fe), Міді (Cu)
13.2 Індикатори недостатності мікроелемента: Магнію (Mg)
13.3 Індикатори недостатності інших мікроелементів: марганцю (Mn), цинку
(Zn), Хрому (Cr), Ванадію (V), Селену (Se)
14. Метаболіти, які можуть бути підвищені при отруєнні
15.1 Метаболіти, які можуть підвищуватися при прийомі протисудомних
препаратів
15.2 Інші лікарські препарати і метаболіти лікарських препаратів
16. Метаболіти прийому поліфенолів і флавоноїдів з їжею
17. Інші метаболіти і речовини
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Додаток Б
Критерії діагностики ступеня тяжкості і класифікація ДСТ
за Мілковска-Димитрова в модифікації Л. Н. Аббакумової
Ознаки

Бали

Ознаки

Бали

Плоска грудна клітка
Воронковидна деформація
грудини

2

Эпікант

2

Гіпертелоризм повік

1

Патологія зору

4

Легке вдавлення на грудині

2

Блакитні склери

1

Кіфоз

4

Широкое перенісся
Сідловидный ніс
Відстовбурчені вуха
Приросли мочки
Асиметрія носової перетинки
Високе піднебіння
Блідість шкіри
Підвищена еластичність шкіри
Шкіра як "замша"

1
2
2
1
2
3
2
3
2

4
1
1
3
3
3
3
3
2

Ніжна шкіра

2

Виразний венозний малюнок
Зморшкуватість шкіри
Пігментні плями

3
2
1
4

Сколіоз
Астенічна тілобудова
Клинодактилія мізинців
Легке виникнення гематом
Кили
Слабкість м’язів живота
Поперечна смугастість стоп
Плоскостопість
"Натоптиші"
Неповна синдактилія 1 і 2
пальців с топи
Сандалевидна розщелина
Hallux valgus
«Порожня» стопа

2
3
3

Наявність рубчиків на шкірі

2

Розширені капіляри шкіри
обличчя, спини

2

Гіпермобильність суглобів
Кілевидна грудна клітка

5

6

2

Висновок____________( сума балів)

Визначення ступеня виразності ДСТ у кожної конкретної дитини
проводилося за сумою балів. При першому ступені тяжкості ДСТ (варіант
норми) сума балів не повинна була перевищувати 12, при помірному - до 23
балів. Якщо кількість балів становила 24 і більше балів, то це відповідало
виразному ступеню тяжкості ДСТ.
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Додаток В
Тест по визначенню дефіциту магнію та рівню стресу у дітей
(О.А. Громова, 2012 рік)
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Додаток Ж
Тест тривожності (Р.Теммл, М.Доркі, В.Амен, 2002)
Джерело: Тест тривожности (Р.Тэммл, М.Дорки, В.Амен) / Дерманова И.Б.
Диагностика эмоционально-нравственного развития – СПб., 2002. – 360 с. С.1928
Шкали: тривожність. Методика призначена для визначення рівня
тривожності дитини молодшого віку (4-7 років).
Експериментальний матеріал – 14 малюнків, кожний з яких відображає
певну типову для життя дитини ситуацію. Кожний малюнок виконано у двох
варіантах: для дівчинки та для хлопчика. Обличчя дитини не вимальоване, а
лише контур голови. Кожний малюнок доповнений двома зображеннями
дитячої голови, що за розмірами точно відповідає контурам обличчя на
малюнку. На одному із двох зображень – усміхнене обличчя, на іншому –
сумне. Малюнки демонструють дитині в чітко визначеному порядку один за
одним. Бесіда відбувається в окремій кімнаті.
Показуючи дитині малюнок, дослідник дає інструкцію:
1. Гра з молодшими дітьми. «Як ти думаєш, яке обличчя буде у дитини: веселий
чи сумне? Він (вона) грає з малюками».
2. Дитина і мати з немовлям. «Як ти думаєш, яке обличчя буде в цієї дитини:
сумне чи веселе? Він (вона) гуляє зі с своєю мамою і малюком».
3. Об'єкт агресії. «Як ти думаєш, яке обличчя буде в цієї дитини: веселе або
сумне?»
4. Одягання. «Як ти думаєш, яке обличчя буде в цієї дитини? Він (вона)
одягається».
5. Гра зі старшими дітьми. «Як ти думаєш, яке обличчя буде в цієї дитини:
веселе або сумне? Він (вона) грає зі старшими дітьми».
6. Вкладання спати на самоті. «Як ти думаєш, яке обличчя буде в цієї дитини:
сумне чи веселе? Він (вона) йде спати».
7. Умивання. «Як ти думаєш, яке обличчя буде в цієї дитини: веселе або сумне?
Він (вона) у ванній».
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8. Догана. «Як ти думаєш, яке обличчя буде в цієї дитини: веселе або сумне?»
9. Ігнорування. «Як ти думаєш, яке обличчя буде в цієї дитини: сумне чи
веселе?».
10. Агресивний напад. «Як ти думаєш, яке обличчя буде в цієї дитини: веселе
або сумне?»
11. Збирання іграшок. «Як ти думаєш, яке обличчя буде в цієї дитини: веселе
або сумне? Він (вона) прибирає іграшки».
12. Ізоляція. «Як ти думаєш, яке обличчя буде в цієї дитини: сумне чи веселе?»
13. Дитина з батьками. «Як ти думаєш, яке обличчя буде в цієї дитини: веселе
або сумне? Він (вона) зі своїми мамою і татом».
14. Їжа на самоті. «Як ти думаєш, яке обличчя буде в цієї дитини: сумне чи
веселе? Він (вона) їсть».
Щоб уникнути персеверативних виборів у дитини в інструкції чергуються
визначення обличчя. Додаткові питання дитині не задаються.
Вибір дитиною відповідного обличчя і словесні висловлювання дитини можна
зафіксувати в спеціальному протоколі.
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Додаток З
ПРОЕКТИВНА МЕТОДИКА ДЛЯ ДІАГНОСТИКИ ШКІЛЬНОЇ
ТРИВОЖНОСТІ (А.М.ПРИХОЖАН, 1982)
Джерело: Проективна методика для діагностики шкільної тривожності
(А.М.Прихожан) / Діагностика емоційно-морального розвитку. Ред. і сост.
Дерманова І.Б. – СПб., 2002. С.47-60.
Методика була розроблена в 1980-1982 рр. А.М.Прихожан на підставі
методики Amen Е.W., Renison N. (1954) і призначена для діагностики шкільної
тривожності в учнів 6-9 років. Для проведення тесту необхідно 2 набори по 12
малюнків розміром 18 х 13 см. у кожному.
Набір А призначений для дівчаток, Набір Б – для хлопчиків.
Номери зображень ставляться на звороті малюнку.
Методика проводиться з кожним досліджуваним індивідуально.
Інструкція до тесту
Зараз ти будеш придумувати розповіді за картинками. Малюнки у мене не
зовсім звичайні. Подивися, усі – і дорослі, і діти – намальовані без облич.
(Пред’являється картинка № 1.) Це зроблено спеціально, для того щоб цікавіше
було вигадувати. Я буду показувати тобі картинки, їх всього 12, а ти повинен
придумати, який у хлопчика (дівчинки) на кожній картинці настрій і чому саме
такий настрій. Ти знаєш, що настрій відображається у нас на обличчі. Коли у
нас гарний настрій, обличчя у нас веселе, радісне, щасливе, а коли поганий –
сумне.
Виконання завдання по картинці №1 розглядається як тренувальне. У ході його
можна повторювати інструкцію, домагаючись того, щоб дитина її засвоїла.
Потім послідовно пред’являються картинки №2-12.
Перед пред’явленням кожної повторюються питання: Яке у дівчинки
(хлопчика) обличчя? Чому саме таке обличчя?
Перед пред’явленням картинок №2, 3, 5, 6, 10 дитині попередньо пропонується
вибрати одного з персонажів-дітей і розповідати про нього.
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Оцінюються відповіді на 10 картинках (№2-11). Картинка №1 –
тренувальна, №12 виконує «буферну» функцію і призначена для того, щоб
дитина закінчила виконання завдання позитивною відповіддю. Разом з тим слід
звернути увагу на рідкісні випадки (за даними А.М.Прихожан, не більше 5-7%),
коли дитина на картинку №12 дає негативну відповідь. Такі випадки
потребують додаткового аналізу і повинні бути розглянуті окремо. Загальний
рівень

тривожності

обчислюється

за

відповідями

досліджуваних,

які

характеризують настрій дитини на зображенні як сумний, печальний, сердитий,
нудний. Тривожною можна вважати дитину, яка надала 7 і більше таких
відповідей з 10.
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Додаток К
ТЕСТ ШКІЛЬНОЇ ТРИВОЖНОСТІ ФІЛІПСА (1978 рік)
Джерело:

Психологические тесты для профессионалов/ авт. сост Н.Ф.

Гребень. – Минск: Соврем. шк., 2007. – 496с
Мета. Визначення рівеню і характеру тривожності, пов'язаної зі школою, у
дітей молодшого шкільного віку.
Інструкція. Тест складається з 58 запитань, які можуть зачитуватися або
пропонуватися письмово. На кожне запитання слід дати однозначну відповідь
«Так» або «Ні». «Діти, зараз вам будуть запропоновані запитання про те, як ви
себе почуваєте у школі. Старайтеся відповісти щиро і правдиво, тут немає
правильних або неправильних, хороших або поганих відповідей. Над
запитаннями довго не замислюйтесь. На аркуші для відповідей угорі напишіть
своє ім'я, прізвище й клас. Відповідаючи на запитання, записуйте його номер і
відповідь "+", якщо погоджуєтеся, й "-", якщо ні».
Текст опитувальника
1. Чи важко тобі встигати разом із класом?
2. Чи хвилюєшся ти, коли вчитель каже, що збирається перевірити, наскільки ти
знаєш матеріал?
3. Чи важко тобі працювати в класі так, як цього хоче вчитель?
4. Чи сниться тобі інколи, що вчитель розлютився від того, що ти не знаєш
уроку?
5. Чи траплялося, що хтось із твого класу бив або вдарив тебе?
6. Чи часто ти хочеш, щоб учитель не поспішав, пояснюючи новий матеріал,
щоб ти зрозумів, про що він каже?
7. Чи сильно ти хвилюєшся при відповіді або виконанні завдання?
8. Чи буває так, що ти боїшся відповідати, оскільки остерігаєшся зробити
помилку?
9. Чи тремтять у тебе коліна, коли тебе викликають відповідати?
10. Чи часто твої однокласники сміються з тебе, коли ви граєте у різні ігри?
11. Чи трапляється, що тобі ставлять нижчу оцінку, ніж ти очікував?
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12. Чи хвилює тебе питання про те, чи не залишать тебе на другий рік?
13. Чи намагаєшся ти уникнути ігор, у яких робиться вибір, тому що тебе
зазвичай не обирають?
14. Чи буває часом, що ти весь тремтиш, коли тебе викликають відповідати?
15. Чи часто у тебе виникає відчуття, що ніхто з твоїх однокласників не хоче
робити того, що хочеш ти?
16. Чи сильно ти хвилюєшся перед тим, як почати виконувати завдання?
17. Чи важко тобі отримувати такі оцінки, яких очікують батьки?
18. Чи боїшся часом, що тобі стане зле у класі?
19. Чи будуть твої однокласники сміятися з тебе в разі, якщо ти зробиш
помилку під час відповіді?
20. Чи схожий ти на однокласників?
21. Чи тривожишся ти після виконання завдання про те, наскільки добре ти з
ним упорався?
22. Коли ти працюєш у класі, чи впевнений у тому, що все добре запам'ятаєш?
23. Чи сниться тобі іноді, що ти у школі й не можеш відповісти на запитання
учителя?
24. Чи правда, що більшість дітей ставляться до тебе доброзичливо?
25. Чи працюєш ти старанніше, якщо знаєш, що результати твоєї роботи будуть
порівнюватися у класі з результатами твоїх однокласників?
26. Чи часто ти мрієш про те, щоб менше хвилюватися, коли тебе викликають
відповідати?
27. Чи боїшся ти іноді вступати у суперечку?
28. Чи не трапляється, що твоє серце починає сильно битися, коли учитель
каже, що збирається перевірити твою готовність до уроку?
29. Коли ти отримуєш хороші оцінки, чи думає хтось із твоїх друзів, що ти
хочеш вислужитися?
30. Чи добре ти себе почуваєш із тими однокласниками, до яких інші діти
ставляться з особливою повагою?
31. Чи буває, що деякі діти в класі говорять те, що тебе заторкує?
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32. Як ти гадаєш, чи втрачають прихильність класу ті учні, які не можуть
упоратися з навчанням?
33. Чи схоже на те, що більшість твоїх однокласників не звертають на тебе
уваги?
34. Чи часто ти боїшся виглядати безглуздо?
35. Чи задоволений ти тим, як до тебе ставляться вчителі?
36. Чи допомагає твоя мама в організації шкільних вечірок, як інші мами твоїх
однокласників?
37. Чи хвилювало тебе колись те, що думають про тебе навколишні?
38. Чи сподіваєшся ти вчитися у майбутньому краще, ніж зараз?
39. Чи вважаєш ти, що одягаєшся до школи так само добре, як і твої
однокласники?
40. Чи часто ти замислюєшся, відповідаючи на уроці, що про тебе в цей час
думають інші?
41. Чи мають здібні учні якісь виняткові права, яких не мають інші учні в класі?
42. Чи дратує деяких твоїх однокласників, коли тобі вдається бути кращим за
них?
43. Чи задоволений ти тим, як до тебе ставляться твої однокласники?
44. Чи добре ти почуваєшся, коли залишаєшся наодинці з учителем?
45. Чи висміюють однокласники часом твою зовнішність та поведінку?
46. Чи гадаєш ти, що переймаєшся своїми шкільними справами більше, ніж твої
однокласники?
47. Якщо ти не можеш відповісти, коли тебе запитують, чи відчуваєш ти, що отот розплачешся?
48. Коли ввечері ти лежиш у ліжку, чи думаєш ти часом із тривогою про те, що
буде завтра в школі?
49. Працюючи над складним завданням, чи відчуваєш ти інколи, що абсолютно
забув речі, які добре знав раніше?
50. Чи тремтить трохи твоя рука, коли ти працюєш над завданням?
51. Чи відчуваєш ти, що починаєш нервувати, коли учитель каже, що
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збирається дати класу завдання?
52. Чи лякає тебе перевірка твоїх завдань у класі?
53. Коли вчитель говорить, що збирається дати класу завдання, чи боїшся ти,
що не впораєшся з ним?
54. Чи снилося тобі часом, що твої однокласники можуть зробити те, чого не
можеш ти?
55. Коли учитель пояснює матеріал, чи здається тобі, що твої однокласники
розуміють його краще за тебе?
56. Чи тривожишся ти по дорозі до школи, що вчитель може дати класу
перевірочну роботу?
57. Виконуючи завдання, чи відчуваєш ти, що робиш це погано?
58. Чи тремтить злегка твоя рука, коли вчитель просить виконати завдання на
дошці перед усім класом?
Ключ до запитань: «+» - Так, «-» - Ні
1-

11+

21-

31-

41 +

51-

2-

12-

22+

32-

42-

52-

3-

13-

23-

33-

43+

53-

4-

14-

24+

34-

44+

54-

5-

15-

25+

35+

45-

55-

6-

16-

26-

36+

46-

56-

7-

17-

27-

37-

47-

57-

8-

18-

28-

38+

48-

58-

9-

19-

29-

39+

49-

10-

20+

30+

40-

50-

Опрацювання та інтерпретування результатів: Виокремлюють запитання,
відповіді на які не збігаються із ключем тесту. Наприклад, на 58-ме запитання
дитина відповіла «Так», тоді як у ключі цьому запитанню відповідає «-», тобто
відповідь «Ні». Відповіді, що не збігаються з ключем, - це прояви тривожності.
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Під час обробки підраховується:
• загальна кількість розбіжностей по всьому тесту: понад 50%- підвищена
тривожність; понад 75% — висока тривожність;
• кількість збігів за кожним із 8 чинників тривожності, що виділені у тесті.
Рівень тривожності визначається так само, як і в першому випадку.
Чинник

Номер запитання

1.Загальна тривожність у школі.

2,4,7,12,16,21,23,28,46,47,48,49,50,
51,52,53,54,55,56,57,58 S=22

2.Переживання соціального стресу.

5,10,15,20,24,30,33,
36,39,42,44

3.Фрустрація потреби в досягненні
успіху.

S=11

1,3,6,11,17,19,25,29,
32,35,38,41,43

S=13

4.Страх самовираження.

27,31,34,37,40,45 S=6

5.Страх ситуації перевірки знань.

2,7,12,16,21,26 S=6

6.Страх невідповідності очікуванням

3,8,13,17,22

S=5

оточення.
7.

Низька

фізіологічна

опірність

9,14,18,23,28 S=5

стресові.
8. Проблеми і страхи у стосунках з
учителями.

2,6,11,32,35,41,44,47 S=8
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Додаток Л
Методика визначення явної тривожності дітей
(The Children`s Form of Manifest Anxiety Scale) у адаптації А.М.Прихожан
Інструкція. Любий друже! Перед тобою речення. Біля кожного з них два
варіанти відповідей: ТАК і НІ. У реченнях описуються події, випадки,
переживання. Уважно прочитай кожне речення і виріши, чи ти можеш віднести
його до себе, чи вірно описує воно тебе, твою поведінку. Якщо так, підкресли
слово ТАК, якщо ні  НІ. Не думай над відповіддю довго. Не можна давати
одразу дві відповіді на одне речення (тобто не можна підкреслювати одразу два
варіанти відповідей). Не пропускай речення, відповідай на усі підряд.
№
п/п
1.

Ти хлопчик.

Варіанти
відповідей
ТАК НІ

2.
3

Тобі подобається гратися на вулиці, а не вдома.
Твій улюблений предмет  англійська мова.

ТАК НІ
ТАК НІ

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Запитання (тренувальні)

Запитання

Варіанти
відповідей
Тобі важко думати про що-небудь одне.
ТАК НІ
Тобі неприємно, коли хтось спостерігає за тобою, коли ти ТАК НІ
що-небудь робиш.
Тобі дуже хочеться в усьому бути краще від усіх.
ТАК НІ
Ти легко червонієш.
ТАК НІ
Всі кого ти знаєш, тобі подобаються.
ТАК НІ
Нерідко ти помічаєш, що у тебе сильно колотиться серце. ТАК НІ
Ти дуже сильно соромишся, часто почуваєш себе ніяково. ТАК НІ
Буває, що тобі хочеться опинитися якомога далі звідси.
ТАК НІ
Тобі здається, що в інших все виходить краще, ніж у тебе. ТАК НІ
В іграх ти більше любиш вигравати, ніж програвати.
ТАК НІ
У глибині душі ти боїшся багато чого.
ТАК НІ
Ти часто відчуваєш, що інші незадоволені тобою.
ТАК НІ
Ти боїшся залишатися вдома наодинці.
ТАК НІ
Тобі важко зважитися на щось, почати нову справу.
ТАК НІ
Ти нервуєшся, якщо тобі не вдається зробити те, що тобі ТАК НІ
хочеться.
ТАК НІ
Часто тебе щось мучить, а що  ти не можеш зрозуміти.
Ти з усіма і завжди поводишся чемно.
ТАК НІ
Тебе турбує, що тобі скажуть батьки.
ТАК НІ
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№
п/п
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

47.
48.
49.
50.

Варіанти
відповідей
Тебе легко розлютити.
ТАК НІ
Часто тобі важко дихати.
ТАК НІ
Ти завжди гарно поводишся.
ТАК НІ
У тебе пітніють руки.
ТАК НІ
У туалет тобі потрібно ходити частіше, ніж іншим дітям. ТАК НІ
Іншим дітям везе більше, ніж тобі.
ТАК НІ
Для тебе важливо, що про тебе думають інші.
ТАК НІ
Часто тобі важко ковтати.
ТАК НІ
Часто ти хвилюєшся через те, що, як виявлялося пізніше, ТАК НІ
не мало значення.
Тебе легко образити.
ТАК НІ
Тебе весь час мучить, чи усе ти робиш правильно, так, як ТАК НІ
слід.
Ти ніколи не хвастаєшся.
ТАК НІ
Ти боїшся того, що з тобою може щось трапитися.
ТАК НІ
Ввечері тобі важко заснути.
ТАК НІ
Ти дуже хвилюєшся через оцінки.
ТАК НІ
Ти ніколи не спізнюєшся.
ТАК НІ
Часто ти відчуваєш невпевненість у собі.
ТАК НІ
Ти завжди говориш лише правду.
ТАК НІ
Ти відчуваєш, щ о тебе ніхто не розуміє.
ТАК НІ
Ти боїшся, що тобі скажуть:„Ти все робиш погано”.
ТАК НІ
Ти боїшся темноти.
ТАК НІ
Тобі важко зосередитися на навчанні.
ТАК НІ
Іноді ти сердишся.
ТАК НІ
У тебе часто болить живіт.
ТАК НІ
Тобі буває страшно, коли ти перед сном залишаєшся ТАК НІ
один у темній кімнаті.
Ти часто робиш те, чого не варто (не слід) було б робити. ТАК НІ
У тебе часто болить голова.
ТАК НІ
Ти турбуєшся, що з твоїми батьками що-небудь ТАК НІ
трапиться.
Ти іноді не виконуєш свої обіцянки.
ТАК НІ
Ти часто втомлюєшся.
ТАК НІ
Ти часто грубіяниш батькам та іншим дорослим.
ТАК НІ
Тобі нерідко сняться віщі сни (сни, що збуваються).
ТАК НІ

51.
52.
53.

Тобі здається, що інші діти сміються над тобою.
Буває, що ти кажеш неправду.
Ти боїшся, що з тобою трапиться що-небудь погане.

28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

Запитання

ТАК
ТАК
ТАК

НІ
НІ
НІ
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Оцінювання та інтерпретація результатів до шкали явної тривожності
CMAS (The Children`s Form of Manifest Anxiety Scale)
у адаптації А. М. Прихожан
1. Підраховуються дані за контрольною шкалою  субшкалою „соціальної
бажаності”
Ключ до шкали „соціальної бажаності” (номери пунктів CMAS)
Відповіді

Так

5, 17, 21, 30, 3, 36

Відповіді

Ні

10, 41, 47, 49, 52

Критичний результат за цією субшкалою

9. Цей та більш високий

результат свідчить про те, що відповіді досліджуваного можуть бути
недостовірними, можуть бути викривлені під впливом соціальної бажаності.
2. Підраховуються бали за субшкалою тривожності.
Ключ до субшкали тривожності.
Відповідь «так»
1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
31, 32, 33, 35, 37, 38, 39,40, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 50, 51, 53
Отримана сума балів є первинною оцінкою (сирі бали).
3. Первинна оцінка переводиться у шкальну. В якості шкальної оцінки
використовується стандартна дев’ятка (стени).
Стени

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

7 років
дівч. хлопч.
02
03
34
46
57
79
8  10 10  12
11 14 13  15
15  18 16  18
19  21 19  21
22  25 22  24
26  29 24  26
≥29
≥27

Статево вікові групи (результати в балах)
8-9 років
10-11 років
12 років
дівч. хлопч. дівч. хлопч. дівч. хлопч.
0
01
03
02
06 05
13
24
47
36
79 68
47
57
8  10
7  9 10  13 9  11
8  11 8  11 11  14 10  13 14  16 12  14
12  15 12  14 15  18 14  16 17  20 15  17
16  19 15  17 19  21 17  20 21  23 18  20
20  22 18  20 22  25 21 23 24  27 21  22
23  26 21  23 26  28 24  27 28  30 23  25
27  30 24  26 29  32 28 30 31  33 26  28
≥31
≥27
≥33
≥31
≥34
≥29
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4. Спираючись на отриману шкальну оцінку робиться висновок про рівень
тривожності досліджуваного.
Стени
12
36
78

9
10

Характеристика
Стан тривожності для
досліджуваного не є
характерним
Нормальний рівень
тривожності
Дещо підвищена
тривожність
Явно підвищена
тривожність
Дуже висока тривожність

Примітки
Подібний „ надмірний спокій” може як
мати, так і не мати захисний характер
Є необхідним для адаптації та
продуктивної діяльності
Часто буває пов’язаною з обмеженим
колом ситуацій, певною сферою
діяльності
Зазвичай має генералізований характер
Група ризику
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Додаток М
Форма обліку терапії та оцінки стану хворого №1
Форма обліку терапії та оцінки стану хворого №1

Дата ________

П.І.П. дитини, вік______________________________________________________-__
Лікування
1.
2.
3.
4.

Гіпокетогенна дієта
Регідратація пероральна/іннфузійна _____________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Таблиця динаміки скарг дитини при ацетонемічному кризі

Симптоми (бали)

День
1

День
2

День
3

День
4

День
5

День
6

День
7

День
8

День
9

День
10

Зниження апетиту
Нудота
Блювотаа
Болі в животі
Закреп/послаблення
стільця
Слабкість, знижена
активність дитини
Ацетонурія*
Сумма баллов

*Ацетонурія визначається тест –смужками по ранковій сечі
Відсутність забарвлення тест-смужки
По інтенсивності забарвлення

«-»…………..…….0 балів
«+» ……………2 бали

«++» ………….4 бали
«+++»…………..8 балів
Ступінь виразності симптомів( 1-10 балів по візуально аналоговій шкалі)

Немає
скарги

Ледве
виразна

Помірно
виразна

Сильно
виражена

Дуже сильно
виражена

Нестерпна

Оцінка переносимості лікування дитиною ( заповнюють батьки дитини) «____»
«5» відмінно
«4» добре
«3» задовільно
«2» незадовільно
«1» погано
Відмітки____________________________________________________________________________
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Додаток Н
Форма обліку терапії та оцінки стану хворого №2

Дата ________

П.І.П. дитини, вік______________________________________________________-__
Лікування
1.
2.
3.
4.

Дієта ( гіпокетогенна)_________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Таблиця динаміки скарг дитини з синдромом ацетонемічної блювоти
Симптоми

Первинний
огляд (1)

Повторний огляд
(2)(через місяць)

Повторний огляд
(3) (через 6місяців)

Порушення апетиту
Болі в животі
Втомлюваність
Дратівливість
Тривожність
Неспокійний нічний
сон
Болі в кінцівках
Рецидиви
ацетонемічних кризів
Лікування амбулаторно
/ стаціонарно
Оцінка переносимості лікування дитиною ( заповнюють батьки дитини) «____»
«5» відмінно
«4» добре
«3» задовільно
«2» незадовільно
«1» погано
Відмітки____________________________________________________________________________

