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АНОТАЦІЯ
Алі Самех Алі. Удосконалення діагностики та оптимізація лікування
функціональної диспепсії, асоційованої з гелікобактер-пілорі інфекцією, у
дітей. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук зі
спеціальності 14.01.10 – Педіатрія.
Роботу виконано в Національному медичному університеті імені
О.О. Богомольця та подано на захист до Cпеціалізованої вченої ради
Д 26.553.01 при ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН
України».
Дисертаційна робота присвячена важливому завданню сучасної
педіатрії – діагностиці функціональної диспепсії у дітей, інфікованих H.
pylori, з метою оптимізації їх лікування.
З огляду на значну поширеність функціональної диспепсії у дітей, її
гіподіагностику, значні соціально-економічні витрати, труднощі діагностики,
тривалий перебіг

і недостатню ефективність патогенетичної терапії

актуальними завданнями є вивчення ведення дітей, інфікованих H. pylori, та
розробка персоніфікованих показань до антигелікобактерної терапії з метою
удосконалення діагностики та оптимізації терапії функціональної диспепсії.
Метою даної роботи є удосконалення діагностики функціональної
диспепсії у дітей, інфікованих H. pylori, та оптимізація антигелікобактерної
терапії на основі препарату вісмуту шляхом індивідуалізованого відбору до її
проведення.
В умовах стаціонару обстежено 122 дитини з функціональною
диспепсією віком 6-17 років. І групу (основну) склали 60 дітей; ІІ групу
(порівняння) – 62 дитини. Середній вік І групи – 9,5±2,51 року. Контрольну
групу склали 30 здорових дітей цього ж віку (14 хлопчиків і 16 дівчаток).
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У направленні на госпіталізацію було зазначено різні діагнози (гастрит,
гастродуоденіт, дуоденіт... H. pylori-інфікування та інші), але в жодному з
випадків діагноз функціональна диспепсія не встановлювався.
Діагностували

три

клінічні

форми

функціональної

диспепсії:

постпрандіальний дистрес-синдром – у 27 (45,0%) дітей, епігастральний
больовий синдром – у 14 (23,3%), змішана функціональна диспепсія – у 19
(31,7%) дітей. У І групі було 28 (46,7%) хлопчиків і 32 (53,3%) дівчинки;
переважали діти з постпрандіальним дистрес-синдромом, з них хлопчиків –
51,8±6,1%,

p<0,05.

Тривалість

функціональної

диспепсії

на

момент

встановлення діагнозу була різною (1-7 років) і склала в середньому 3,37
року; переважали діти з тривалістю хвороби до 1 року – 46,7% (n=28).
Критерії включення дітей у дослідження: наявність мінімум одного із
зазначених нижче симптомів, що виникли вперше не менш ніж за 6 останніх
місяців та утримувалися три місяці, за відсутності органічних, системних або
метаболічних

захворювань

(у

тому

числі

за

результатами

гастродуоденоскопії): почуття переповнення після їжі, раннє насичення
їжею, епігастральний біль, печія (частіше 1 разу на тиждень); інформована
згода батьків; верифікований діагноз – функціональна диспепсія; вік 6-17
років; виявлення H. pylori; уперше отримували антигелікобактерну терапію.
Дисертаційне дослідження включало два основних етапи. На першому
етапі діагностували функціональну диспепсію за даними анамнезу: чинники
виникнення та тривалість клінічних проявів. Усім дітям проводили загальні
клінічні

та

біохімічні

аналізи

крові,

аналіз

сечі

й

калу,

езофагогастродуоденоскопію з виконанням швидкого уреазного тесту (CLOтест),

УЗД

органів

кислотоутворюючої

черевної

функції

порожнини.

шлунка

виконували

Для

оцінки

стану

внутрішньошлункову

ендоскопічну pH-метрію. Для оцінки моторики шлунка та показників
вісцеральної гіперчутливості проводили УЗ-тест із питним навантаженням.
Статистичну

обробку

отриманих

результатів

здійснювали

допомогою статистичного пакету SPSS Statistics Base (v.22.0).

за
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Для виявлення Н. pylori-інфекції використовували гістологічний і
бактеріоскопічний методи як еталонні, визначали в сироватці крові антитіла
до H. pylori IgA, IgG і CagA IgG методом імуноферментного аналізу,
проводили
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С-сечовинний дихальний тест, визначали антигени H. pylori у

випорожненнях. Розраховували чутливість і специфічність кожного тесту.
Дизайн дослідження був схвалений Комісією з питань біоетичної
експертизи та етики наукових досліджень при Національному медичному
університеті імені О.О. Богомольця, дослідження не містить підвищеного
ризику для суб’єктів дослідження і виконано з урахуванням існуючих
біоетичних норм та наукових стандартів щодо проведення клінічних
досліджень із залученням пацієнтів.
Відібрали 60 дітей, інфікованих H. pylori, з діагнозом функціональна
диспепсія,

яким

проведенням

у

планували
всіх

антигелікобактерну
дітей

визначали

терапію.

Перед

сироватковий

її
25-

гідроксихолекальциферол (25(ОН)D, вітамін D). Нормальне забезпечення
вітаміном D виявлено у 22 дітей І-2(л) групи, а знижене забезпечення або
дефіцит вітаміну D – у 38 дітей: у 30 І-1(л) групи та у 8 дітей І-2(л) групи.
У 24 дітей з функціональною диспепсією, інфікованих H. pylori,
показанням до антигелікобактерної терапії була одночасна ерадикація в
інших членів родини першого або другого ступеня споріднення, які хворіли
на гастрит, дуоденальну виразку або рак шлунка, у 13 дітей – обсіменіння H.
pylori ІІ ступеня в біоптатах слизової оболонки шлунка, а в решти 23 дітей з
тривалим інфікуванням H. pylori та наявним Н. pylori CagA-статусом –
вимоги батьків.
Перший напрям нашого дослідження – визначити H. pylori-статус у
дітей з функціональною диспепсією за допомогою неінвазивних методів. За
показниками зазначених методів провели оцінку Н. pylori-статусу.
У І групі проаналізували тривалість інфікування H. pylori та
встановили: уперше виявлене інфікування – у 27 дітей, інфікування 1-2 роки
– у 12, 2-3 роки – в 11, інфікування понад 3-5 років – у 10 дітей.
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В основній групі виявлено сумарні антитіла до антигену Н. pylori СаgA
сироватки крові у 40 дітей і не виявлено у 20 дітей: 40 дітей мали Н. pylori
СаgA«+»-статус, а 20 дітей – статус Н. pylori CagA«–».
На

другому

етапі,

терапевтичному,

дітям

із

функціональною

диспепсією було проведено антигелікобактерну терапію. У І-1(л) групі
персоніфіковану послідовну антигелікобактерну терапію на основі препарату
вісмуту з ад’ювантною складовою у вигляді препарату вітаміну D
отримували діти з недостатнім забезпеченням або дефіцитом вітаміну D.
Показник ефективної ерадикації у дітей І групи склав 78,3% (47 із 60
дітей): у І-1(л) та І-2(л) групі – 73,3% і 83,3% відповідно. Проаналізували
показник успішної ерадикації H. pylori залежно від тривалості інфікування та
встановили, що найвищий показник (96,3%) був у дітей з інфікуванням до 1
року, у дітей з інфікуванням 1-3 роки та понад 3 роки він склав 17,4% та 20%
відповідно. Висока ефективність антигелікобактерної терапії у дітей з
тривалістю інфікування до 1 року свідчить, що нетривалий стаж інфікування
H. pylori є предиктором успішної ерадикації.
Проведено

порівняльну

оцінку

двох

модифікованих

схем

антигелікобактерної терапії на основі препарату вісмуту – 10-денної
послідовної і 7-денної трикомпонентної – зі стандартною 7-денною
трикомпонентною на основі лансопразолу: показник успішної ерадикації Н.
pylori склав 73,3%, 83,3% і 70,0% відповідно. Показник успішної ерадикації у
І групі з урахуванням статусу Н. pylori CagA«+» і статусу Н. pylori CagA«–»
склав 93,8% і 50% відповідно.
У І-1(л) та І-2(л) групі включення ад’ювантної складової у вигляді
препарату вітаміну D до послідовної антигелікобактерної терапії та 7-денної
трикомпонентної антигелікобактерної терапії на основі препарату вісмуту
дітям зі зниженим забезпеченням або дефіцитом вітаміну D забезпечувало
високий показник ерадикації H. pylori.
У І групі проаналізували ефективність двох схем антигелікобактерної
терапії на основі препарату вісмуту з урахуванням забезпечення вітаміном D
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(недостатнє забезпечення або його дефіцит) і Н. pylori-статусу та розробили
предиктори успішної ерадикації Н. pylori та предиктори неуспішної
ерадикації, що склало основу для персоніфікації показань до проведення
антигелікобактерної терапії у дітей з функціональною диспепсією.
Предиктори успішної ерадикації H. pylori в дітей: нормальне
забезпечення вітаміном D, тривалість інфікування Н. pylori менше 2 років,
нормопепсиногенемічні показники, Н. pylori CagA«+»-статус.
Предиктори

неуспішної

ерадикації

H.

pylori:

високий

ступінь

обсіменіння H. pylori слизової оболонки шлунка, недостатнє забезпечення чи
дефіцит вітаміну D, тривалість інфікування Н. pylori понад 3-5 років, Н.
pylori CagA«–»-статус.
Упроваджено

розроблені

схеми

послідовної

антигелікобактерної

терапії та трикомпонентної антигелікобактерної терапії на основі препарату
вісмуту в дітей з недостатнім забезпеченням або дефіцитом вітаміну D з
урахуванням Н. pylori-статусу та гіперпепсиногенемічного показника. Дітям
із Н. pylori CagA«–»-статусом у поєднанні зі зниженим забезпеченням або
дефіцитом вітаміну D доцільно включати ад’ювантну складову у вигляді
препарату вітаміну D до 10-денної послідовної антигелікобактерної терапії
на основі препарату вісмуту, що підвищує ефективність ерадикації Н. pylori.
У дітей з функціональною диспепсією необхідно персоніфікувати
показання до проведення антигелікобактерної терапії, зваживши ризик та її
переваги: одночасна ерадикація у членів сім’ї з Н. pylori-залежними станами
родичів I і II лінії; виявлення Н. pylori в біоптатах слизової оболонки шлунка;
власне інфікування Н. pylori CagA«+».
Практична значимість одержаних результатів полягає у тому, що у H.
pylori-інфікованих дітей з функціональною диспепсією запропоновано
використовувати комплекс необхідних та інформативних неінвазивних
методів діагностики. Порівняльне вивчення антигену цитотоксичності СаgA
або антитіл до антигену СаgA H. pylori (метод ПЛР) зі швидким уреазним
тестом і гістологічним дослідженням біоптатів слизової оболонки шлунка
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довело важливість визначення зазначеного антигену як для діагностики
інфікованості H. pylori та статусу дитини, так і для передбачення
ефективності АГБТ. Упроваджено діагностичний алгоритм функціональної
диспепсії у дітей, інфікованих H. pylori, з урахуванням чинників ризику,
клінічних та морфологічних досліджень біоптатів слизової оболонки шлунка,
результатів неінвазивних методів тестування на H. pylori-інфікування,
виявлення недостатнього забезпечення та дефіциту вітаміну D. Розроблено та
впроваджено схеми семиденної та послідовної антигелікобактерної терапії на
основі препарату вісмуту в дітей з функціональною диспепсією з
урахуванням H. pylori CagA-статусу, що забезпечують високий показник
успішної ерадикації. Включення ад’ювантної складової у вигляді препарату
вітаміну D у дозі 2000 МО щоденно впродовж трьох тижнів дітям із
недостатнім забезпеченням та дефіцитом вітаміну D підвищує ефективність
антигелікобактерної терапії.
Ключові слова: функціональна диспепсія, антигелікобактерна терапія,
інфекція Н. pylori,
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С-сечовинний дихальний тест, антитіла до Н. pylori

сироватки крові, тест визначення антигенів H. pylori у випорожненнях, H.
рylori-статус, діти.
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The dissertation deals with the important task of modern pediatrics – the
diagnosis of functional dyspepsia in children with H. pylori infection in order to
optimize treatment.
Taking into account the considerable prevalence of functional dyspepsia in
children, its under-diagnosis, the significant socio-economic costs, diagnostic
difficulties, the long course of the disease, and inadequate pathogenetic treatment,
the important challenge is to properly manage H. pylori infection in children and to
develop individualized indications for anti-H. pylori therapy in order to improve
the diagnosis of functional dyspepsia and optimize its treatment.
The aim of this research is to improve the diagnosis of functional dyspepsia
in children with H. pylori infection and to optimize bismuth-based anti-H. pylori
therapy through the individualization of indications.
The dissertation consists of two main stages. At the first stage (diagnosis),
functional dyspepsia was diagnosed according to medical histories (anamnesis) of
patients: the disease risk factors and the duration of clinical manifestations were
analyzed. In the referrals to a hospital various diagnoses were noted (gastritis,
gastroduodenitis, duodenitis ... H. pylori infection, etc.), but in none of the cases
functional dyspepsia was diagnosed.
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One hundred twenty-two children with functional dyspepsia aged between 6
and 17 years were examined during the period in hospital. The first group (main)
consisted of 60 children; the second group (comparison) – of 62 children. The
mean age in the main group was 9.5±2.51 years. The control group consisted of 30
healthy children 6-17 years of age (14 boys and 16 girls).
Three clinical forms of functional dyspepsia were diagnosed: postprandial
distress syndrome – in 27 (45.0%) children, epigastric pain syndrome – in 14
(23.3%), mixed functional dyspepsia – in 19 (31.7%) children. The first group
consisted of 28 (46.7%) boys and 32 (53.3%) girls; children with postprandial
distress syndrome predominated, 51,8% of them were boys, p<0,05. The duration
of functional dyspepsia at the time of diagnosis was different (1-7 years) with an
average of 3.37 years; children with duration of the disease of less than 1 year
predominated – 46.7% (n = 28).
Criteria for inclusion in the study: the presence of at least one of the
following symptoms that appeared for the first time during at least the last 6
months and persisted for three months in the absence of organic, systemic or
metabolic diseases (incl. duodenoscopy findings): postprandial fullness, early
satiation, epigastric pain, heartburn (more than once a week); the informed
consent; a verified diagnosis – functional dyspepsia; age 6-17 years old; detected
H. pylori infection; never received anti-H. pylori therapy.
In all children, general blood and urine tests, biochemical and stool tests,
duodenoscopy with rapid urease analysis (CLO-test), and abdominal ultrasound
were performed. To evaluate the gastric acid-secreting function, esophageal pHtest was performed. To assess the gastric motility and visceral sensitivity, a
drinking ultrasonography test was performed.
To detect H. pylori infection, reference methods were performed along with
non-invasive methods such as the 13C-urea breath test, stool antigen tests, tests for
serum IgA, IgG and CagA IgG antibodies to H. pylori. The sensitivity and
specificity of each non-invasive test were evaluated.
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To verify H. pylori infection in children with functional dyspepsia, from 4 to
6 biopsy samples from gastric mucosa were taken during duodenoscopy for further
microscopic examination and rapid urease analysis: final decisions regarding antiH. pylori therapy in each particular case were taken on the basis of the results of
these tests.
The statistical analysis of the obtained results was carried out using the
statistical PC software SPSS Statistics Base (v.22.0).
In the I group, the duration of H. pylori infection was analyzed on the basis
of medical histories of patients: the infection was newly detected in 27 children,
the duration of infection from 1 to 2 years was in 12, from 2 to 3 years – in 11
children, the duration of more than 3-5 years – in 10 children.
One of the objectives of our research was to identify H. pylori-status in
children with functional dyspepsia on the basis of non-invasive diagnostic
methods. In the main group, total serum antibodies to H. pylori were detected in 40
children: therefore, 40 children had H. pylori CagA«+»-status and 20 children had
H. pylori CagA«–»-status.
Sixty children with functional dyspepsia and verified H. pylori infection
were selected for anti-H. pylori therapy. Prior to its administration, tests for serum
25-hydroxycholecalciferol (25 (OH) D, vitamin D) were performed in all children:
22 children had serum vitamin D levels within the normal range and 38 were
vitamin D deficient.
At the second stage, therapeutic, anti-H. pylori therapy was carried out in
children with functional dyspepsia. In the I-1 group, children with a partial and
complete vitamin D deficiency received individualized bismuth-based sequential
anti-H. pylori therapy with vitamin D as an adjuvant.
At the pre-treatment stage, we analyzed the course of the disease in order to
define its main factors, not considering the presence of H. pylori infection, and
weighed the risks and benefits of anti-H. pylori therapy.
The efficacy of bismuth-based schemes of sequential anti-H. pylori therapy
and triple anti-H. pylori therapy in children with functional dyspepsia was
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evaluated, on the basis of performed evaluation we defined the predictors of
successful and unsuccessful H. pylori eradication and introduced the individualized
indications for anti-H. pylori therapy taking into account serum vitamin D levels,
H. pylori CagA-status, the degree of H. pylori contamination in gastric biopsy
samples, and simultaneous eradication therapy in first- or second-degree relatives.
Predictors of successful H. pylori eradication in children: normal serum
vitamin D levels, the duration of H. pylori infection of less than 2 years, normal
pepsinogen-1 levels, H. pylori CagA«–»-status.
Predictors of unsuccessful H. pylori eradication: high degree of H. pylori
colonization in the gastric mucosa, a partial and complete vitamin D deficiency,
the duration of H. pylori infection of more than 3-5 years, H. pylori CagA«+»status.
The rate of successful eradication in the first group was 78.3% (47 out of 60
children): in the I-1 and I-2 treatment groups – 73.3% and 83.3%, respectively.
We performed an analysis of the rate of successful eradication depending on
the duration of infection and found that the highest rate of eradication (96.3%) was
in children with the duration of less than 1 year, in children with the duration of
infection of 1-2 years and more than 3 years the rate was 17.4% and 20%,
respectively. The high efficacy of anti-H. pylori therapy in children with the
duration of infection of less than 1 year indicates that the short history of H. pylori
infection could be the predictor of successful eradication.
A comparison of the efficacy of modified bismuth-based therapies, 10-day
sequential and 7-day triple, and standard 7-day lansoprazole-based triple therapy
showed the rates of eradication: 73.3%, 83.3%, and 70%, respectively.
In the I-1 and I-2 treatment groups, the inclusion of vitamin D as an adjuvant
to bismuth-based anti-H. pylori therapies, 10-day sequential and 7-day triple, in
vitamin D deficient children resulted in a higher rate of H. pylori eradication.
The bismuth-based schemes of sequential anti-H. pylori therapy and triple
anti-H. pylori therapy were introduced in children with a partial and complete
vitamin D deficiency considering H. pylori-status and serum pepsinogen-1.
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In children with functional dyspepsia it is necessary to individualize the
indications for anti-H. pylori therapy, weighing the risk and its benefits, and taking
into account: simultaneous eradication in family members whose first- or seconddegree relatives have H. pylori-dependent conditions; detection of H. pylori in
gastric biopsy samples; the active infection with H. pylori CagA«+».
In children with H. pylori CagA«–»-status who have a partial or complete
vitamin D deficiency 10-day bismuth-based sequential eradication therapy should
include vitamin D as an adjuvant. Such combination can increase the efficacy of H.
pylori eradication.
Keywords: functional dyspepsia, H. pylori infection, anti-H. pylori therapy,
13

C-urea breath test, serum antibodies to H. pylori, stool-test, H. pylori-status,

children.
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– антимікробні пептиди
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– відношення ризиків

ВШ

– відношення шансів

ДІ

– довірчий інтервал

ДП

– дійсно позитивний

ДПК

– дванадцятипала кишка

ДН

– дійсно негативний

ЕБС

– епігастральний больовий синдром

ЗФД

– змішана форма функціональної диспепсії

ІПП

– інгібітор протонної помпи

ІФА

– імуноферментний аналіз

КУФ

– кислотоутворююча функція

ПАГБТ

– послідовна антигелікобактерна терапія

ПГ-1

– пепсиноген-1

ПДС

– постпрандіальний дистрес-синдром

ПЛР

– полімеразна ланцюгова реакція

Рр

– Римські рекомендації

СОД

– слизова оболонка дуоденум

СОШ

– слизова оболонка шлунка

УЗД

– ультразвукове дослідження

ФД

– функціональна диспепсія

ФЕГДС

– фіброезофагогастродуоденоскопія

ХГ

– хронічний гастрит

ХГД

– хронічний гастродуоденіт

ХП

– хибнопозитивний

ХН

– хибнонегативний
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ВСТУП
Актуальність теми. Численними дослідженнями в різних країнах
встановлено,

що

функціональна

диспепсія

(ФД)

є

поширеною

гастроентерологічною патологією як у дітей (49,1%) [15, 29, 46, 75, 86], так і
в дорослих (40%) [16], що суттєво впливає на якість життя у їхніх родинах та
потребує значних економічних витрат [128, 191]. Так, у Великій Британії
витрати на діагностику та лікування ФД становлять близько 1 млрд фунтів на
рік [168]. З огляду на поширеність у дітей та дорослих ФД є актуальною
медико-соціальною проблемою.
Серед чинників ризику формування ФД значення мають вік дитини,
схильність до алергії, жіноча стать [9, 44]. Основним чинником виникнення
ФД є стреси, потім – підвищена реактивність шлунково-кишкового тракту
(ШКТ), зумовлена генетичними чинниками, і лише на третьому місці –
порушення режиму та харчування [10, 12, 14, 18, 20].
Патогенез

ФД

включає

порушення

моторики

верхніх відділів

шлунково-кишкового каналу на тлі зміненої міоелектричної активності й
сповільнення евакуації шлунка [22, 25, 37]. У розвитку ФД важливу роль
відіграє кислотно-пептичний чинник, але нині немає єдиної думки щодо ролі
підвищеної кислотоутворюючої функції шлунка (КУФ) у цих процесах,
оскільки у здорових та в пацієнтів з ФД дослідники не знаходять істотної
різниці в секреції шлункової кислоти [20, 38]. Зазначене дає підстави
вважати, що в таких хворих підвищена чутливість слизової оболонки шлунка
(СОШ) до гіперсекреції шлункової кислоти, а також має місце збільшення
часу контакту кислого вмісту з гастродуоденальною слизовою оболонкою
[34, 82].
Римські рекомендації (Рр) IIІ та IV є базисом як для клінічної практики,
так і для проведення подальших наукових досліджень [123, 124]. У
порівнянні з Рр-ІІІ, у Рр-IV основу діагностики ФД перенесено з виключення
органічної природи хвороби на оцінку клінічних симптомів: запропоновано у
визначенні ФД не використовувати складову «немає доказів за органічне
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захворювання», а рекомендовано зосередитися на клінічних симптомах.
Тобто діагноз

ФД

використанням

діагностичних

призначають

базується

лікування

у

на

клінічних проявах з

тестів.
вигляді

Діагностувавши
прокінетиків,

мінімальним

ФД

у

дітей,

антацидних

та

антисекреторних препаратів з урахуванням основних патогенетичних
механізмів

(гіперацидність,

порушення

моторики,

вісцеральна

гіперчутливість).
У Рр-III наведено діагностичні критерії, класифікацію ФД, а диспепсію
у

дітей,

інфікованих

Helicobacter

функціональних захворювань
постпрандіальний

[122].

дистрес-синдром

pylori

(H.

Визначено
(ПДС),

pylori),

віднесено

клінічні форми

епігастральний

до
ФД:

больовий

синдром (ЕБС), змішана функціональна диспепсія (ЗФД). Слід зазначити, що
в Рр-ІІІ було рекомендовано призначати АГБТ у разі виявлення H. pyloriінфікування та з урахуванням тривалого її перебігу [122, 172]. Інші автори
рекомендували в дітей, інфікованих H. pylori, індивідуалізувати показання до
проведення антигелікобактерної терапії (АГБТ) [87, 101, 127, 144]. Зазначали
показання до її призначення: дітям із ФД та обтяженою спадковістю у разі
неефективної терапії антисекреторними та прокінетичними засобами [151,
188]. Однак чітких показань щодо застосування АГБТ у лікуванні ФД у дітей,
інфікованих H. pylori, не існує.
Вивчали ефективність АГБТ у дорослих пацієнтів з ФД і встановили,
що її показник лише на 8-12% вищий у порівнянні з плацебо [87, 88, 105].
Щодо дітей у деяких країнах прийнято певні обмеження в проведенні АГБТ,
зокрема з огляду на те, що діагноз ФД у дітей виставляється часто, її
проводять дітям в осередках із високим ступенем інфікування H. pylori (у
родинах іммігрантів) [93, 112, 188]. Вивчили ефективність 2 схем АГБТ з
включенням ад’ювантної складової у вигляді пробіотика у 30 дітей
молодшого шкільного віку з ФД: 20 дітей (основна група) отримували
препарат вiсмуту і симбіотик (Лактіалє) курсом 10 днів, 10 дітей (група
порівняння) – стандартну потрійну терапію першої лінії на основі препарату
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вісмуту. Показник успішної ерадикації в основній групі склав 35%, а в групі
порівняння – 30%. Отже, у дітей з ФД зазначеним схемам АГБТ властивий
низький показник успішної ерадикації [15].
Значні досягнення у вивченні H. pylori-інфекції базуються на
досліженнях ESPGHAN і NASPGHAN за період 1996-2011 рр. [165]. В
оновлених рекомендаціях 2016 року розроблено нові показання до АГБТ, що
базуються не виключно на H. pylori-інфікуванні, а й на результатах
клінічного дослідження з аналізом шлунково-кишкових проявів для
встановлення їхнього основного чинника [162]. Зазначено, що недоцільно
проводити тестування на H. pylori-інфікування в дітей з ФД, оскільки
зазначене інфікування частіше відбувається в дитячому віці й зазвичай є
безсимптомним [159, 162].
При призначенні АГБТ ураховують ризики та її переваги. У разі
планування АГБТ конкретній дитині доцільно для підтвердження H. pyloriінфекції під час гастродуоденоскопії узяти додаткові біоптати для швидкого
уреазного тесту та мікробіологічного дослідження. Крім того, перед
проведенням АГБТ рекомендовано визначити чутливість H. pylori до
антимікробних препаратів [112]. На даному етапі зазначені рекомендації
імплементувати в педіатричну практику складно, а діагнози гастрит та ФД
надалі залишаються клінічними.
У

практику

впроваджено

рекомендації

п’яти

Маастрихтських

консенсусів з діагностики та лікування H. pylori-інфекції у дорослих (1996,
2000, 2005, 2010, 2015 рр.) [170, 174]. Автори Кіотських рекомендацій з
хронічного гастриту (ХГ) описали

H. pylori-асоційовану диспепсію,

розробили її діагностичний алгоритм та запропонували нове визначення H.
pylori-асоційованої диспепсії [190].
Отже, на даний час немає однозначної думки про зв’язок ФД та H.
pylori-інфікування в дітей, оскільки існує міждисциплінарна неузгодженість.
Дані щодо ролі КУФ шлунка та контамінації H. pylori в патогенезі ФД
у дітей є суперечливими [34, 38]. Тому актуальною є діагностика різних форм
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ФД на основі клініко-лабораторних даних, стану КУФ шлунка, наявності
інфікування H. pylori.
Золотим стандартом визначення H. pylori в дорослих з хронічною
гастродуоденальною

патологією

(ХГП)

є

інвазивні

методи:

езофагогастродуоденоскопія (ЕГДС) та дослідження біоптатів СОШ [4, 6, 7,
15, 170, 174]. Оскільки в дітей під час ЕГДС існує високий ризик інфікування
H. pylori та вірусами гепатиту В та С, використовують неінвазивні безпечні
методи для виявлення інфікування H. pylori за наявності протипоказань до
проведення ЕГДС і/або біопсії СОШ, а також для визначення H. pyloriстатусу [19, 177]. Ураховуючи, що в Рр-ІІІ при виявленні H. pyloriінфікування у хворих на ФД доцільно запропонувати АГБТ за відсутності
протипоказань [122], потребують вивчення клінічного значення неінвазивні
методи визначення H. pylori-статусу в дітей з ФД для розробки показань до
проведення АГБТ [84, 94, 104, 115, 116, 119, 132].
За останні десятиріччя знизився показник ефективності стандартних
схем АГБТ у країнах з високим застосуванням антибіотиків: резистентність
H. pylori до кларитроміцину збільшилася понад 15-20% [2, 15, 27, 52].
Стратегія масової ерадикації H. pylori може змінити статус деяких країн
щодо застосування антибіотиків, що зумовить перехід цих країн зі статусу з
низьким їх застосуванням до середнього [80, 88, 91, 105, 129].
Відомо, що вісмут виявляє синергізм дії з антибіотиками по
відношенню до H. pylori, а також зменшує його адгезію з епітеліальними
клітинами СОШ [111, 130]. Завдяки своїм різнобічним ефектам вісмут став
неодмінним компонентом АГБТ у поєднанні з двома антибіотиками як у
схемах стандартної трикомпонентної терапії [127, 130, 165], так і в схемах
послідовної АГБТ [206].
Рекомендовано в АГБТ першої лінії використовувати трикомпонентні
та послідовні схеми на основі препарату вісмуту як більш ефективні в
порівнянні зі схемами на основі інгібіторів протонної помпи (ІПП) [88].
Експерти NASPGHAN у дітей при проведенні АГБТ у схемах першої лінії
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рекомендують: препарати вісмуту (8 мг/кг/доба) + амоксицилін (50
мг/кг/доба) + кларитроміцин (20 мг/кг/доба) [14].
Основними напрямами оптимізації АГБТ є застосування ад’ювантної
терапії (схема АГБТ + пробіотики або вітамін D та/або імуномодулятори та
інші) та розробка схем послідовної АГБТ (ПАГБТ) [3, 15, 69] для подолання
резистентності H. pylori до антибіотиків, оскільки ефективність останньої
вища в порівнянні з класичною потрійною.
Ураховуючи значну поширеність ФД у дітей, інфікованих H. pylori,
суттєві соціально-економічні витрати, труднощі об’єктивної діагностики,
тривалий перебіг та недостатню ефективність патогенетичної терапії,
актуальним завданням є розробка показань до АГБТ з метою удосконалення
діагностики та оптимізації терапії ФД.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
Дисертаційна робота пов’язана з науковою тематикою кафедри педіатрії №5
Національного

медичного

університету

імені

О.О.Богомольця

та

є

фрагментом планової НДР «Клінічне значення визначення інтерлейкінів у
дітей з хронічною гастродуоденальною патологією», номер держреєстрації
0114U000511,

2014-2016

рр.;

«Оптимізація

лікування

хронічного

гастродуоденіту, асоційованого з H. pylori-інфекцією, у дітей на основі
розробки послідовної ерадикаційної терапії з використанням де-нолу», номер
держреєстрації 0111U000662, 2011-2013 рр.
Мета роботи: удосконалення діагностики функціональної диспепсії у
дітей, інфікованих H. pylori, та оптимізація антигелікобактерної терапії на
основі препарату вісмуту шляхом індивідуалізованого відбору до її
проведення.
Відповідно до мети сформульовані завдання дослідження:
1.

Вивчити клінічні прояви функціональної диспепсії, асоційованої

з H. pylori, у дітей та встановити H. pylori-статус на основі неінвазивних
методів, визначити чинники виникнення функціональної диспепсії та
предиктори ефективності антигелікобактерної терапії.
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2.

Визначити кислотоутворюючу функцію шлунка та значення

показників пепсиногену-1 сироватки крові в дітей з функціональною
диспепсією.
3.

Оцінити забезпечення вітаміном D у дітей з функціональною

диспепсією, асоційованою з H. pylori, до призначення антигелікобактерної
терапії.
4.

Обґрунтувати показання до індивідуалізованого відбору дітей з

функціональною диспепсією до проведення антигелікобактерної терапії.
5.

Оцінити ефективність різних схем антигелікобактерної терапії на

основі препарату вісмуту в дітей з функціональною диспепсією.
Об’єкт дослідження: функціональна диспепсія, асоційована з H. pylori,
у дітей.
Предмет дослідження: показники кислотоутворюючої функції шлунка,
сироваткового ПГ-1, показники моторно-евакуаторної функції шлунка,
інфікування

H.

pylori,

токсигенність

H.

pylori

CagA,

ефективність

антигелікобактерної терапії на основі препарату вісмуту з включенням
вітаміну D у дітей з функціональною диспепсією.
Методи дослідження: клініко-анамнестичний (оцінювали клінічні
форми хвороби за Римськими критеріями III, ступінь клінічних проявів ФД –
за бальною шкалою), лабораторні (загальний і біохімічний аналізи крові),
серологічні (імуноферментний аналіз), інструментальні (ЕГДС зі швидким
уреазним тестом, внутрішньошлункова експрес-рН-метрія, УЗД органів
черевної порожнини, УЗД шлунка з питним навантаженням),

13

С-уреазний

дихальний тест, визначення антигенів H. pylori у випорожненнях, статистичні
(з використанням програми IBM SPSS Statistics Base (v.22.0)).
Наукова новизна здобутих результатів полягає у тому, що:
уперше:
-

на

основі

проведеного

комплексного

дослідження

наведено

інтегральну клініко-параклінічну характеристику ФД у H. pylori-інфікованих
дітей

з

нормальним

забезпеченням

вітаміном

D

та

з

недостатнім

25

забезпеченням або дефіцитом вітаміну D, що дозволило визначити
предиктори неуспішної ерадикації H. pylori та розробити індивідуалізовані
показання до АГБТ;
- визначено взаємозв’язок між ступенем обсіменіння H. pylori СОШ та
гіперпепсиногенемічними показниками в дітей з недостатнім забезпеченням
або дефіцитом вітаміну D;
- розроблено та апробовано схеми семиденної та послідовної АГБТ на
основі препарату вісмуту, що забезпечують високий показник успішної
ерадикації у дітей з ФД;
- доведено, що у хворих на ФД з недостатнім забезпеченням та
дефіцитом вітаміну D доцільно до АГБТ включати ад’ювантну складову у
вигляді препарату вітаміну D у дозі 2000 МО щоденно впродовж 3-х тижнів з
метою підвищення її ефективності для ерадикації H. pylori.
- розроблено та апробовано терапевтичний алгоритм ФД у дітей,
інфікованих H. pylori, що дозволяє виділити пацієнтів для впливу на чинники
ризику та оптимізувати лікування хворих на ФД з використанням АГБТ на
основі препарату вісмуту;
-

визначено

предиктори

успішної

ерадикації

у дітей

з

ФД.

Обґрунтовано етіопатогенетичну доцільність проведення АГБТ на основі
препарату вісмуту з включенням ад’ювантної складової у вигляді препарату
вітаміну D хворим на ФД з недостатнім забезпеченням або дефіцитом
вітаміну D та високим показником сироваткового ПГ-1;
поглиблено та уточнено:
- зв’язок між порушенням акомодаційної та моторно-евакуаторної
функцій шлунка в пацієнтів з клінічними формами ФД для інтерпретації
постпрандіальних проявів;
подальшого розвитку набули:
- уявлення про формування ФД у дітей зі статусом CagA«+» H. pylori;
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- застосування УЗ-тесту з питним навантаженням для оцінки моторноевакуаторної функції шлунка й вісцеральної гіперчутливості в дітей з ФД,
асоційованою з H. pylori.
Пріоритетність одержаних результатів підтверджується деклараційним
патентом України на корисну модель: №117273 «Спосіб лікування дітей з
функціональною диспепсією залежно від цитотоксичності Helicobacter
pylori» (заявка U201613094 від 22.12.2016; опубл. 26.06.2017, Бюл.
№12/2017), що дозволяє сформувати групу ризику для своєчасного
призначення АГБТ.
Практичне значення отриманих результатів.
На основі вивчення клінічного перебігу ФД у H. pylori-інфікованих
дітей

запропоновано

використовувати

комплекс

необхідних

та

інформативних неінвазивних методів діагностики.
За

результатами

УЗ-тесту

з

питним

навантаженням

виявляли

порушення моторно-евакуаторної та сенсорної функцій шлунка в дітей на
основі

визначення

акомодаційної,

евакуаторної

функцій

шлунка

та

вісцеральної гіперчутливості для інтерпретації клінічних проявів ПДС.
Порівняльне вивчення антигену цитотоксичності СаgA або антитіл до
антигену СаgA H. pylori за допомогою тест-системи «ХелікоБест-антитіла»
(метод ПЛР) зі швидким уреазним тестом і гістологічним дослідженням
біоптатів СОШ довело важливість визначення зазначеного антигену СаgA як
для діагностики інфікованості H. pylori та статусу дитини, так і для
передбачення ефективності АГБТ.
Розроблено та впроваджено діагностичний алгоритм ФД у дітей,
інфікованих

H.

pylori,

на

основі

чинників

ризику,

клінічних

та

морфологічних досліджень біоптатів СОШ, результатів неінвазивних методів
тестування H. pylori-інфікування в дітей з ФД, виявлення недостатнього
забезпечення та дефіциту вітаміну D.
Визначено чинники ФД, асоційованої з H. pylori: обтяжений родинний
анамнез, підвищена тривожність, вегетативна дисфункція, психоемоційне
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перевантаження в школі та вдома, а також H. pylori-інфікування, CagA-статус
дитини.
Розроблено та впроваджено схеми семиденної та послідовної АГБТ на
основі препарату вісмуту в дітей з ФД з урахуванням H. pylori CagA-статусу,
що забезпечують високий показник успішної ерадикації. Включення
ад’ювантної складової у вигляді препарату вітаміну D у дозі 2000 МО
щоденно впродовж трьох тижнів дітям із недостатнім забезпеченням та
дефіцитом вітаміну D підвищує ефективність АГБТ.
Результати дисертаційної роботи, що стосуються діагностичного та
терапевтичного алгоритмів ФД, асоційованої з H. pylori, у дітей, а також
вибору схеми АГБТ на основі препарату вісмуту з урахуванням забезпечення
організму

дитини

педіатричних

вітаміном

відділень

№1

D
та

упроваджено
№2

Дитячої

в

клінічну

клінічної

практику

лікарні

№3

Солом’янського р-ну м. Києва та Міської дитячої лікарні Рівненської міської
ради. Результати дисертаційної роботи також впроваджено в навчальний
процес на кафедрі педіатрії №5 Національного медичного університету імені
О.О.Богомольця.
Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійним
науковим дослідженням, яке виконано на базі кафедрі педіатрії №5
Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. Дисертантом
самостійно проаналізовано

й

узагальнено

дані літератури,

особисто

сформульовано мету та завдання дослідження, розроблено програму та
обрано

адекватні

методи

дослідження.

Особисто

розроблено

карти

спостереження та анкети для дітей та їхніх батьків, протягом 2014-2017 років
проведено клінічне та лабораторне обстеження та лікування дітей з ФД.
Здобувач приймав участь у проведенні інструментальних обстежень хворих.
Самостійно

виконав

статистичну

обробку

результатів,

аналіз

та

інтерпретацію отриманих даних, підготував до друку наукові праці, виступи,
упровадив наукові розробки в практику лікувально-діагностичного закладу
та написав текст дисертації.
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Апробація

результатів

дисертації.

Основні

положення

дисертаційного дослідження доповідалися та обговорювалися на наукових
конференціях: «Інновації в дитячій гастроентерології та нутріціології в
практиці дитячого та сімейного лікаря» (м. Харків, 2016; 2017); науковопрактичній конференції з міжнародною участю «Актуальні питання педіатрії:
міждисциплінарний підхід в лікуванні та реабілітації дітей» (м. Київ, 2017);
науково-практичній конференції з міжнародною участю «Актуальні питання
дитячої гастроентерології» (м. Київ, 2017); науково-практичній конференції
лікарів-педіатрів «Сидєльніковські читання» (м. Львів, 2016; м. Полтава,
2017), науково-практичній конференції «Проблеми та перспективи сучасної
педіатрії»

(2016);

науково-практичній

конференції

«Медико-соціальні

проблеми дитячого віку» (м. Тернопіль, 2017) та конгресі педіатрів України
(2015).
Публікації. За матеріалами дисертаційної роботи опубліковано 9
наукових праць, з них 7 статей – у фахових виданнях (5 статей – у журналах,
що входять до наукометричних баз даних Google Scholar і Scopus), та тез
доповідей – 2. Одержано 1 деклараційний патент України на корисну модель.
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РОЗДІЛ 1. СУЧАСНІ ДОСЯГНЕННЯ В ДІАГНОСТИЦІ ТА ЛІКУВАННІ
ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ДИСПЕПСІЇ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ)
1.1. Чинники ризику виникнення функціональної диспепсії у дітей
Функціональна патологія органів травлення займає перше місце в
загальній

структурі

гастроентерологічних

захворювань.

Поширеність

патології органів травлення в дітей зростає і займає друге місце в структурі
захворюваності в дитячому віці [50]. Епідеміологічні дослідження в дорослих
виявили зростання гастроентерологічних захворювань за останні десятиліття
в усьому світі [169]: за період 2001-2006 рр. відбулося зростання майже
вдвічі [26], а в промислових регіонах – майже у 4 рази [9]. У структурі
гастроентерологічної

патології

найпоширеніші

гастродуоденальні

захворювання – 49,1% [65], 70-75% [26], 98,2% [51, 55]. Майже півстоліття,
відколи в практику впроваджено гастродуоденоскопію, основну увагу
приділяли виразковій хворобі дуоденум, ХГ та хронічному гастродуоденіту
(ХГД) [77, 79, 81].
Останні 25 років діагностують і вивчають функціональні захворювання
травної системи як у дітей, так і в дорослих. Серед функціональних
гастродуоденальних

захворювань

найпоширенішою

є

ФД

[5,

17].

Поширеність ФД у дорослих і дітей складає 20% і 50% відповідно [18, 35, 47,
59]. Диспептичні прояви супроводжують 50–70% органічної патології [34], а
в інших 30–50% – ФД [55]. У дітей старше 4-х років поширеність ФД складає
10–15 % [83], а переважає у різні вікові періоди (4-7 й 12-15 років).
У вивченні ФД виділяють декілька етапів. Спочатку діагностували
функціональні секреторно-моторні захворювання шлунка. У подальшому
перевагу надавали невиразковій диспепсії, неорганічній диспепсії, синдрому
подразненого шлунка [90, 95, 131, 134]. Термін «функціональна диспепсія»
упроваджено у 1989 році (Рр-I), ФД продовжували вивчати в Рр-ІІ та Рр-ІІІ
(1999, 2006 рр.), і в Міжнародній класифікації хвороб (МКХ-10) виділили в
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окремий діагноз [8, 17, 42, 78, 86]. У Рр-III наведено нове визначення ФД: це
гастродуоденальний симптомокомплекс за відсутності будь-яких органічних,
системних або метаболічних захворювань, що могли б його пояснити. Крім
того, було виділено клінічні форми хвороби: постпрандіальний дистрессиндром і епігастральний больовий синдром (ПДС і ЕБС) [24, 28].
Оскільки при ФД відсутні запальні зміни шлунка, то за Рр-ІІІ
діагностика ФД базувалася на гастродуоденоскопічному дослідженні для
виключення гастриту, дуоденальної виразки, ХГД. У Рр-II і Рр-III [121, 122]
рекомендовано діагностувати ФД як за відсутності візуальних змін СОШ під
час гастродуоденоскопії, так і в разі еритематозної гастропатії. Діагноз ХГ
базується на морфологічних змінах, виявлених при дослідженні біоптатів
СОШ [43, 45, 49, 55, 62, 101, 139].
Основа визначення ФД базується на принципі єдності структури та
функції. Структурна складова функціональних порушень закладена на
клітинному та молекулярно-генетичному рівнях [71]. ФД відносять до
психосоматичної патології, що має сприятливий перебіг, не прогресує,
можливе самовиліковування [48, 124].
D. Drossman із групою дослідників дали визначення функціональних
захворювань

травної

системи

як

«комбінацію

гастроінтестинальних

симптомів без структурних та біохімічних порушень» [121, 122].
Прояви шлункової диспепсії включають біль та дискомфорт в
епігастрії. Дискомфорт – це скарги на неприємні відчуття тяжкості після
вживання їжі, або відчуття раннього насичення [135].
Діти часто скаржаться на рецидивуючі болі в животі (понад 20%
школярів, частіше у віці 8-10 років) [20, 21]. На абдомінальні болі частіше
скаржаться дівчатка, ніж хлопчики. Болі в дітей з’являються у віці 5-15 років:
органічну патологію у подальшому виявляють лише у 40%. У 30-50% дітей
спонтанні болі проходять через 2 тижні без лікування, але у 50-70% дітей
болі продовжують рецидивувати (місяці, роки). За іншими даними, біль у 9095% дітей має функціональну природу і лише у 5-10% біль пов’язаний з
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органічними гастродуоденальними захворюваннями [49, 65, 106], а саме: у
школярів та підлітків із хронічними абдомінальними болями лише у 30-40%
виявлено органічну патологію, а в решти – ФД [152].
Вивчено чинники виникнення ФД: вік старше 10 років, прояви алергії з
першого року життя, жіноча стать, а також аліментарні: нерегулярне
харчування, переїдання, різка зміна дієти, надмірне вживання рафінованих
вуглеводів, жирів та спецій [9, 44]. До чинників ризику ФД відносять стреси,
гіперсенситивність шлунково-кишкового тракту та порушення режиму дня і
харчування [10, 12, 14, 18, 20]. Чинником ризику функціональних
гастроінтестинальних розладів у дітей раннього віку є алергія до коров’ячого
молока [25].
ФД часто маніфестує у дітей у критичні періоди їхнього інтенсивного
росту і розвитку, особливо в підлітковому віці [13, 43, 46], коли
прискорюється фізичний, психічний та статевий розвиток і відбувається
дисрегуляція між центральною нервовою системою та органами травлення
[10]. Це сприяє формуванню психопатологічних реакцій у дітей з розвитком
розладів тонусу, моторики та секреторної функції шлунка [12, 38]; так і в
дорослих [17, 20].
На перебіг ФД має вплив вегетативна нервова система. Вивчали термін
появи абдомінального болю та диспептичних проявів у дітей з урахуванням
вегетативної реактивності та результатів психологічних тестів і виявили
значну гіперсимпатикотонію з властивим патопсихологічним статусом [21].
В

іншому

дослідженні

спостерігали

ваготонію

з

активацією

парасимпатичного відділу вегетативної нервової системи [53, 198].
Абдомінальні болі та диспептичні прояви можуть бути викликані
нервово-психічними

чинниками

–

жорстоким

поводженням

у

сім’ї,

розлученням батьків, конфліктами в школі, страхом та тривогою [9, 25, 27];
у переважної

більшості

дітей

з

ФД

обтяжений

родинний

анамнез

гастродуоденальною патологією [31, 38]. Навчальне перевантаження,
стресові ситуації, порушення режиму дня і харчування, недостатній
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відпочинок та сон, а також висока тривожність, ваготонія або симпатикотонія
з активацією парасимпатичного відділу вегетативної нервової системи є
чинниками ФД [39, 199].
Аліментарні та психоемоційні чинники можуть порушувати добовий
ритм шлункової секреції, стимулюючи секрецію гастроінтестинальних
гормонів

та

призводячи

до

гіперсекреції

шлункової

кислоти

[22, 43, 57, 76, 103].
1.2. Сучасний погляд на етіопатогенез функціональної
диспепсії: основа її діагностики
Однією з патогенетичних ланок ФД у дітей є порушення моторноевакуаторної функції шлунка [30]. У здорової дитини просування хімусу
травною системою забезпечується перистальтичними рухами її стінок та
діяльностю сфінктерного апарата [103, 113]. Моторно-евакуаторна функція
стравоходу,

шлунка

та

кишечника

є

складовою

травного

«конвеєра» [120, 138].
Функціонування травного «конвеєра» регулюється симпатичною,
парасимпатичною та енкефалінергічною системами за участю шлунковокишкових

поліпептидів,

нейропептидів,

біологічно-активних

речовин [31, 113].
Вивчено механізми акомодації їжі через шлунок – відбувається
рецептивна релаксація його проксимального відділу, услід за нею –
адаптивна релаксація дна та тіла шлунка, що забезпечує приймання великого
об’єму їжі без збільшення напруження стінки шлунка [147]. У забезпеченні
евакуаторної функції шлунка важливе значення має антродуоденальна
координація – синхронність перистальтики антрального відділу шлунка з
відкриттям пілоричного сфінктера.
Основним патогенетичним механізмом ФД є порушення моторики
верхніх відділів травного тракту на тлі зміненої міоелектричної активності й
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затримки часу спорожнення шлунка [5, 34, 106]. Провокуючі чинники
сприяють рефлекторним розладам нейро-м’язової системи шлунка та
дванадцятипалої кишки та їхнього сфінктерного апарата. Гастродуоденальна
моторика залежить від психогенних чинників, зокрема гострого стресу, що
переважно гальмує моторику шлунка та дуоденум, викликаючи сповільнення
моторики антрального відділу після вживання їжі, та запобігає стимуляції
моторики в базальну фазу секреції [21, 37, 42, 103].
Суттєвий вплив на виникнення диспептичних проявів у 75% дітей з ФД
мають порушення моторної функції верхніх відділів ШКТ [131]. При
надходженні їжі у шлунок відбувається рецептивна релаксація його
проксимального відділу, що змінюється адаптивною релаксацією дна та тіла
шлунка, щоб прийняти відносно великий об’єм їжі без збільшення
напруження стінок шлунка. Евакуації хімусу з фундального в антральний
відділ, а потім – у дуоденум сприяє антродуоденальна координація –
синхронізація перистальтики антрального відділу з відкриттям пілоричного
сфінктеру. Виникненню диспептичних розладів сприяє зниження порога
чутливості стінки шлунка до розтягнення, що спостерігається у 50–90%
хворих на ФД [134, 135].
Порушення акомодації шлунка до їжі виявлено у 40% хворих на ФД у
вигляді відчуття переповнення шлунка та/або швидкого насичення [138].
Відчуття швидкого насичення під час вживання їжі також може бути
зумовлено затримкою спорожнення шлунка [35], але в частини хворих
спорожнення може бути й прискореним [139].
Установлено, що поглинутий об’єм рідини під час проведення
«питного тесту» у дітей з ФД значно менший ніж у дітей з ожирінням
[147, 157]. У дітей з функціональною диспепсією спостерігається сповільнене
спорожнення шлунка і нижчий щоденний колораж їжі.
У дітей з ФД виявляють різні порушення гастродуоденальної
моторики, а саме: гастропарез (послаблення моторно-евакуаторної функції
шлунка), порушення антродуоденальної координації, порушення розподілу
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їжі всередині шлунка (розлади релаксації шлунка, порушення акомодації їжі
в тілі шлунка), послаблення постпрандіальної моторики антрального відділу,
шлункові дисритмії [26]. ФД підтримує інтермітуючий характер порушень
гастродуоденальної моторики. Показники спорожнення шлунка та антральної
моторики (амплітуда антральних скорочень, частота та індекс антральної
моторики) значно пригнічені в дітей з ЕБС, що супроводжується зворотним
зв’язком між швидкістю спорожнення шлунка та інтенсивністю больових
проявів [21, 31, 38, 39, 44].
У

дітей

молодшого

шкільного

віку

з

ФД

однаково

часто

спостерігається як прискорена, так і сповільнена моторно-евакуаторна
функція шлунка [37, 51]. Установлено, що диспептичні прояви властиві
сповільненій моториці шлунка та сповільненій евакуації шлункового вмісту
до дванадцятипалої кишки. Виявлено зв’язок між відчуттям дискомфорту
після вживання їжі та спосвільненою моторикою, що зумовлено взаємодією
релаксації та акомодації [31].
Порушення моторно-евакуаторної функції шлунка виявляють за
результатами електрогастрографії (ЕГГ). При ФД виявляють непрямий
зв’язок

між

збільшенням

електричних

потенціалів

та

сповільненим

спорожненням шлунка [22]. Установлено зв’язок основних показників
електрогастрограми від тонусу шлунка, кислотопродукуючої функції та
вегетативного статусу [56, 66].
У здорових дітей та у хворих на ФД установлено, що немає суттєвих
порушень секреції шлункової кислоти [5, 37]. Клінічні спостереження
дозволили заключити, що у хворих на ФД підвищена чутливість СОШ до
гіперсекреції шлункової кислоти, а визначальним є збільшення тривалості
контакту кислого вмісту з гастродуоденальною слизовою оболонкою [71].
Установили, що гіперчутливість СОШ є чинником абдомінального болю [24].
Гіперчутливість СОШ у хворих на ФД супроводжується активацією окремих
гомеостатичних та емоціогенних зон головного мозку незалежно від
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активності зон головного мозку, гастральної гіперчутливості та тривалості
хвороби [44].
У хворих на ФД виявили дуоденостаз із вираженою гіперчутливістю до
шлункової кислоти, збільшення закислення дуоденум зі сповільненням його
моторики, що супроводжується порушеною відповіддю на жири [54, 60, 120].
Гіперчутливість до кислоти через нервово-гуморальні механізми може
сповільнити евакуацію шлунка. Непереносимість жирної їжі хворими на ФД
була

підтверджена

в

експерименті

з

інтрадуоденальним

введенням

ліпідів [120].
У дітей з ФД спостерігається підвищення гістаміну та серотоніну зі
збереженим співвідношенням між ними, що є компенсаторною реакцією,
оскільки гістамін і серотонін мають антагоністичний ефект на шлункову
секрецію і синергічну дію на моторну функцію та чутливість рецепторів
шлунка [54]. У хворих з ЕБС із підвищеною КУФ шлунка та гіперемією
антрального відділу спостерігається підвищення в крові гістаміну та
зниження серотоніну [54]. В іншому дослідженні у хворих на ФД не виявили
зниження сироваткового серотоніну, а в біоптатах СОШ виявили невелику
кількість імунних клітин без підвищення серотоніну та матричної РНК для
синтезу триптофангідроксилази-1 [71].
Діагностика ФД базується на основному клінічному синдромі [49, 123].
Відповідно до Рр-ІІ [121, 197], ФД властиві три критерії: 1) постійна або
рецидивуюча диспепсія (біль або дискомфорт у верхній частині живота),
тривалість якої не менше 12 тижнів за останні 12 місяців; 2) відсутність
доказів за органічне захворювання

в анамнезі та за результатами

гастродуоденоскопії; 3) відсутність зв’язку симптомів з дефекацією.
За Рр-ІІІ (2006) виділяли дві форми ФД – ЕБС і ПДС [8, 39]. Перша
характеризується перевагою абдомінального болю, друга – перевагою
диспепсії, але обов’язковою умовою для встановлення діагнозу вважають
збереження або рецидивування симптомів щонайменше впродовж 3 місяців.
Для ЕБС характерний біль в епігастрії, що виникає натщесерце, зменшується
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з прийманням їжі. Для ПДС властивий дискомфорт у верхній частині живота.
Є скарги на відчуття тяжкості, розпирання після вживання їжі, швидке
насичення, нудоту, відрижку, зниження апетиту. Якщо симптоми не
вкладаються повністю ні в ЕБС, ні в ПДС, то це властиво змішаній формі ФД
[13, 148].
Змішаний варіант ФД – при поєднанні проявів першої та другої форми.
Слід зазначити, що поділяти ФД на форми доволі складно в педіатричній
практиці у зв’язку зі складністю інтерпретувати скарги в дітей дошкільного
віку [49, 122]. Отже, у Рр-ІІІ у порівнянні з Рр-ІІ відбулась значна оптимізація
діагностики ФД у дітей [123].
Відомо, що ендоскопічно незмінену СОШ виявляють у 15% дітей з ФД,
тоді як у решти дітей – вогнищеву гіперемію СОШ антрального відділу,
переважно в дітей з ЕБС [22, 32, 86, 90, 95, 102, 106, 114].
В інших дослідженнях у дітей з ФД при ендоскопії виявляють
незмінену

слизову

оболонку

або

еритематозну

гастропатію,

а

при

дослідженні біоптатів морфологічні зміни відсутні як за наявності, так і за
відсутності ендоскопічних змін, оскільки ФД не властиві морфологічні зміни
[4, 113, 140, 157, 159, 164, 180, 186, 193].
ФД не властиві симптоми тривоги [59, 61, 62]. На противагу, ФД
властиво: зменшення скарг на болі, відсутність нічних болів, наявність інших
болів (цефалгії), слабкість, утомлюваність, блідість, серцебиття, дуже сильні,
на думку пацієнта, болі, емоційний стрес у родині, порушення харчування.
Діагностика ФД у дітей включає: 24-годинний моніторинг рН шлунка
[56, 57, 59], ЕГГ-дослідження моторної функції шлунка [58, 60, 76]. Сучасна
ЕГГ з комп’ютерною програмою виявляє моторно-евакуаторні порушення
ШКТ [59, 71, 73, 82, 194]. Для оцінки вісцеральної гіперчутливості СОШ
може бути використаний шлунковий баростат-тест [157]. Важливо вести
щоденника, у якому батьки дитини і сама дитина зазначають час прийому
їжі, її особливості, частоту дефекацій, зовнішні несприятливі емоційні
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чинники та клінічні прояви [44]. Це дозволяє виявити індивідуальні чинники
ФД.
Таким чином, у дітей з ФД при ендоскопічному дослідженні
виявляється незмінена слизова оболонка або еритематозна гастропатія. При
дослідженні біоптатів морфологічні зміни відсутні як за наявності, так і за
відсутності ендоскопічних змін, оскільки при ФД морфологічні зміни
відсутні.
Діагностичний алгоритм ФД базується на виключенні захворювання з
аналогічними суб’єктивними проявами: усім пацієнтам після проведення
ЕГДС [53, 140, 180, 186, 196] та дослідження на H. pylori [55, 104, 114, 126,
168, 184, 190].
З 1999 по 2013 рр. активно вивчали інфікування H. pylori як при ФД
[44, 200, 202], так і при органічній гастродуоденальній патології, оскільки
обсіменіння СОШ H. pylori є чинником ХГ, виразкової хвороби шлунка та
ДПК [4, 17, 23, 43, 61, 62, 187]. У половини дітей з ФД виявляють
інфікування H. pylori [145, 149, 150]. Крім того, установлено, що H. pylori
виявляють у два рази частіше в дітей з ФД у порівнянні зі здоровими дітьми
[151, 171, 173, 178, 189].
Загальновідомо, що інфікування H. pylori призводить до розвитку ХГ,
асоційованого з H. pylori, а в частини хворих супроводжується порушенням
моторики шлунка, недостатньою фундальною релаксацією, розширенням
антрального відділу шлунка зі сповільненням його постпрандіальної
моторики [55, 165]. Однак інші автори повідомляють, що у дітей з ФД,
інфікованих H. pylori, значно прискорюється спорожнення шлунка [85].
У більшості дітей інфікування H. pylori є безсимптомним – не
супроводжується больовими [150, 159] та диспептичними проявами [56, 63].
На противагу зазначеному, інші дослідники виявили, що інфікування H.
pylori є одним із чинників виникнення диспептичних проявів у дітей та
підлітків з ФД [75, 151, 172]. Зазначене підтверджується тим, що проведення
ерадикації буває ефективним лише в незначної частини пацієнтів з ЕБС і

38

виявляється малоефективним у дітей з ПДС [47, 86]. Однак, за іншими
даними, АГБТ у 80–85% хворих із ФД зменшує скарги, нормалізує моторну
та секреторну функції шлунка [87, 88, 127].
Оскільки діагностика ФД передбачає виключення інших захворювань,
у педіатричній практиці перевагу надають неінвазивним методам [19, 48]. У
дітей вона включає дві складові – раціональну діагностику та лікування ФД
[86, 91, 111]. На першому етапі з урахуванням клінічних проявів проводять
стандартне

обстеження

і

призначають

лікування

на

2–4

тижні.

Неефективність цієї терапії є сигналом тривоги, і тоді планується другий
етап – детальне обстеження в спеціалізованому відділенні.
Діагностують ФД у дітей як діагноз «першого контакту з педіатром»
і/або діагноз «виключення» [9, 124]. Якщо раніше в дорослих схилялися до
гіпердіагностики ХГД, то на сучасному етапі частіше діагностують саме ФД
[47, 91].
Можна заключити, що клінічний діагноз ФД за Рр-ІІІ слід верифікувати
після виключення ХГ та іншої органічної патології, а за Pp-IV – на основі
деталізації клінічних проявів та їхньої динаміки.
Інфікування Н. pylori частіше відбувається в дитячому віці [159]. У
практику впроваджено рекомендації п’яти Маастрихтських консенсусів з
діагностики та лікування H. pylori-інфекції у дорослих (1996, 2000, 2005,
2010, 2015рр.) [170], а в педіатричну практику – настанови ESPGHAN і
NASPGHAN за період 1996-2011 рр. [165]. Автори Кіотських рекомендацій
описали Н. pylori-асоційовану диспепсію і розробили її діагностичний
алгоритм [190].
Золотим стандартом визначення Н. pylori в дорослих із хронічною
гастродуоденальною патологією є інвазивні методи: ЕГДС та дослідження
біоптатів СОШ [177]. Оскільки в дітей під час ЕГДС існує високий ризик
інфікування Н. pylori та вірусами гепатиту В та С, у педіатричній практиці
використовують неінвазивні безпечні методи для виявлення інфікування Н.
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pylori у випадках протипоказань до проведення ЕГДС і/або біопсії СОШ, а
також для визначення Н. pylori-статусу [19].
Відомо,

13

що

С-сечовинний

дихальний

тест

та

визначення

сироваткових антитіл до Н. pylori складають основу обстеження на H. рylori
інфекцію [117, 165].

13

С-сечовинний дихальний тест наближається до

еталонного методу виявлення інфікування H. рylori, бо не залежить від умов
транспортування зразка та не впливає на інтерпретацію результату
дослідження

[162].

наближається до

Визначення

сироваткових

антитіл

до

Н.

pylori

13

С-сечовинного дихального тесту [104]. Використанню

зазначених тестів сприяє зручність, доступність і невисока вартість. У дітей
шкільного віку зазначені тести є взаємозамінними, але можуть виникати
труднощі дихати в трубку, у той час як простіше зробити забір зразка
сироватки крові для аналізу [117].
Дихальний

та

серологічні

тести

мають

різну

чутливість

та

специфічність для оцінки змін у шлунку при гелікобактерній інфекції і
можуть не співпадати: у разі різної тривалості інфікування H. рylori можливі
різні результати визначення антитіл до H. рylori IgA та/або антитіл до H.
рylori IgG; у разі локальної колонізації шлунка та при різному обсіменінні
СОШ залежно від активності запалення СОШ (стадія загострення чи ремісія
хвороби) позитивними будуть як дихальний, так і серологічні тести. Тобто
дихальний тест виявляє H. рylori у разі контамінації H. рylori СОШ, а
серологічні тести виявляють інфікування [146].
Сечовинний дихальний тест є високоспецифічним та кількісним для
оцінки активності уреази в СОШ і є чітка різниця між негативним тестом і
позитивним тестом. Серологічні тести виявляють сироваткові антитіла до Н.
pylori і результати можуть бути негативними або позитивними. Отже, у дітей
з H. pylori«–»-статусом результат буде негативним у разі негативного
сечовинного дихального тесту й негативного серологічного тесту; а в дітей з
H. pylori«+»-статусом – позитивним, якщо результат одного із зазначених
методів буде позитивним [117].
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Серологічні тести залишаються стандартним неінвазивним методом
первинної діагностики інфекції Н. pylori. Використовують різні тест-системи
для визначення антитіл до H. pylori з різною чутливістю та специфічністю. У
дітей доцільно враховувати Н. pylori-статус на основі неінвазивних методів, а
активність Н. pylori-інфікування – за результатами серологічного тесту
(визначення антитіл до Н. pylori IgA та/або визначення антитіл до Н. pylori
IgG)

[19,

94].

Ураховуючи

різну

антигенність

штамів

H.

pylori,

використовують метод визначення антитіл до H. pylori CagA антигену. CagA
антиген є маркером дуоденальної виразки та раку шлунка і визначає
патогенність H. pylori та ступінь активності запального процесу в СОШ
[94, 136, 181, 183]. Серологічні тести частіше використовують для тестування
дітей старшого віку [159]. M.R. Iranikhah, S. Ghadir вважають, що стул-тест є
більш точним у немовлят і дітей дошкільного віку; можна поєднувати два
методи або двічі повторювати один із них [160].
У ранніх дослідженнях інфікування Н. pylori встановлено високу
кореляцію між серопозитивністю і показниками активної інфекції, тому в
дітей доцільно враховувати Н. pylori-статус на основі неінвазивних методів
[19, 64], а активність Н. pylori-інфікування – за результатами серологічного
тесту (визначення антитіл до Н. pylori IgA та/або визначення антитіл до Н.
pylori IgG). Оскільки чинники вірулентності H. pylori є різними, що визначає
різну антигенність штамів H. pylori, то використовується метод визначення
антитіл до H. pylori CagA [181]. Серологічні методи мають перевагу, оскільки
вони неінвазивні та їх легко виконати. У дитини, у якої серологічне
дослідження проводиться вперше, і яка останнім часом не отримувала
антибіотики, зокрема АГБТ, позитивний результат тесту вказує на
інфікування Н. pylori [117], і за результатами цього тесту можна оцінити Н.
pylori-статус дитини.
Для підтвердження зазначеного доцільно проводити інші неінвазивні
тести (13С-сечовинний дихальний або визначення антигенів H. pylori у
випорожненнях) [160, 161, 185]. На цій основі в останніх Маастрихтських
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рекомендаціях серологічні тести запропоновано використовувати як маркери
діагностики Н. pylori-інфікування, але не як критерії ефективності АГБТ,
тому що антитіла зберігаються протягом декількох місяців або навіть років
після ерадикації Н. pylori [171]. Кожен метод має свої переваги і недоліки.
У Римських рекомендаціях ІІІ пропонується проводити АГБТ при
виявленні Н. pylori інфікування у хворих на ФД. Інфікованим H. pylori
доцільно запропонувати АГБТ за відсутності протипоказань [12]. Зазначене
потребує вивчення клінічного значення неінвазивних методів визначення Н.
pylori-статусу в дітей з ФД для розробки показань до проведення АГБТ та
оцінки її ефективності.
1.3. Основні складові терапії функціональної диспепсії у дітей
Діагностувавши ФД, вносять корекцію у спосіб життя, режим
харчування та дієту [10]. Ведуть щоденник для виявлення недоліків, для
оптимізації

режиму

дня

та

харчування.

Збалансовують

харчування,

урегульовують його – 5–6 разів на день з урахуванням індивідуальної
непереносимості [31], а також зменшують фізичні та емоційні навантаження
[44].
Медикаментозна патогенетична терапія залежить від форми ФД
[54, 58].

При

ПДС

призначають

антисекреторні

препарати: Н2-

гістаміноблокатори або ІПП, ефективність яких доведено в рандомізованих
плацебо-контрольованих дослідженнях [21,

27,

85,

141].

При

ЕБС

призначають прокінетики [10, 21, 31, 85, 147]: перевагу надають селективним
блокаторам допамінових рецепторів, зокрема домперідону [197], який
відновлює моторику шлунка, нормалізує моторику жовчного міхура,
зменшує тонус сфінктера Одді [13]. Ефективність прокінетиків при ФД не
залежить від наявності або відсутності у хворого гелікобактерної інфекції
[148].
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У лікуванні ФД серед ІПП перевагу надають лансопразолу [71, 141],
який уже з 2-ї години забезпечує кислотоінгібуючий ефект, за даними гастрорН-моніторингу, а на п’ятій годині функціональний інтервал рН становить
59%, і надалі – 87% [56]. Порівняльне вивчення ефективності лансопразолу,
ранітидину та фамотидину в лікуванні ФД у дітей встановило, що
лансопразол є найбільш ефективним упродовж 1-го місяця [10].
Для лікування ФД також використовують антацидні препарати, що
забезпечують високу ефективність [56, 167, 192]. Установлено, що антациди
в порівнянні з антисекреторними препаратами повільно тамують прояви
диспепсії, але їхній ефект стає приблизно однаковим уже на першому тижні
2-тижневого лікування [10].
Хворим на ФД, асоційовану з H. pylori, може бути показана АГБТ,
згідно з положеннями Маастрихського консенсусу ІІІ, але не всі рекомендації
для дорослих можуть бути перенесені в педіатричну практику, особливо при
ФД [172, 178, 184, 195]. Крім того, згідно з Рр-ІІІ дітям із ФД, інфікованим H.
pylori, рекомендовано призначати АГБТ [188, 201]. За результатами
метааналізу 12 досліджень, у яких оцінювали ефективність АГБТ у 3000
пацієнтів з ФД, установлено невисокий показник успішної ерадикації H.
pylori [133]. Крім того, після проведення АГБТ спостерігали невисоку
частоту зникнення диспептичних проявів.
Інші автори протягом 3,5 років вивчали катамнез у дітей після
проведення АГБТ і відмітили у хворих з успішною ерадикацією позитивний
вплив на перебіг хвороби. На цій основі було рекомендовано проводити
АГБТ у разі неефективності лікування антисекреторними та прокінетичними
препаратами протягом року, а також у дітей з обтяженою спадковістю
виразковою хворобою [127]. Проводити АГБТ необхідно також у регіонах із
високим показником інфікування населення H. pylori [93].
Існують рекомендації проводити 10–14-денні схеми АГБТ хворим на
ФД із гіпертрофічною антральною гастропатією та обтяженою спадковістю
виразковою хворобою ДПК і/або ерозивним гастритом, які раніше лікувались
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антацидними

та

антисекреторними

препаратами,

а

іншим

дітям

рекомендують 7-денну схему АГБТ (вісмут, амоксицилін, кларитроміцин)
[105, 127].
Таким чином, у численних дослідженнях вивчено чинники ризику,
етіопатогенетичні механізми та ефективність лікування ФД у дітей. У
патогенезі ФД провідну роль відіграють порушення осі «кишечник – мозок»,
що супроводжуються змінами моторики та КУФ шлунка, а також
інфікування дитини H. pylori. Оскільки всім дітям, інфікованим H. pylori,
недоцільно проводити АГБТ, то виникає потреба в індивідуалізації показань
до призначення АГБТ у дітей з ФД. У хворих на ФД необхідно проводити
тестування на H. pylori.
В

оновлених настановах

ESPGHAN

(2016)

[162]

деталізовано

показання до АГБТ, що базуються не виключно на H. pylori-інфікуванні, а й
на результатах клінічного дослідження з аналізом шлунково-кишкових
проявів для встановлення їхнього основного чинника. При призначенні АГБТ
ураховують ризики та її переваги. У разі планування АГБТ конкретній дитині
доцільно для підтвердження H. pylori-інфекції під час гастродуоденоскопії
узяти додаткові біоптати для швидкого уреазного тесту та мікробіологічного
дослідження. Рекомендовано перед проведенням АГБТ визначити чутливість
H. pylori до антимікробних препаратів. Зазначені рекомендації у педіатричній
практиці виконати складно, а діагнози гастрит та ФД надалі залишаються
клінічними.

На

даний

час

спостерігається

зниження

ефективності

стандартних схем АГБТ як у дорослих, так і в дітей [67, 173, 178, 187].
Автори новітнього Кіотського консенсусу (Кіото, 2015) із ХГ
розробили клінічну диференціацію диспепсії, зумовленої інфекцією H. pylori,
від функціональної диспепсії, а також запропонували нову категорію: H.
pylori-асоційована диспепсія та її діагностичний алгоритм [190].
Ураховуючи все зазначене вище, на даний час немає однозначної
думки про зв’язок ФД та H. pylori-інфікування в дітей, оскільки існує
міждисциплінарна неузгодженість.
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Для оптимізації АГБТ використовують ад’ювантну терапію (схема
АГБТ + пробіотики або вітамін D та/або імуномодулятори та інші) та
розробляють схеми ПАГБТ, що зменшують резистентність H. pylori до
антибіотиків [3, 69].
Основним напрямом подолання резистентності до H. pylori є новітня
методика послідовної АГБТ тривалістю 10 днів: у перші 5 днів дитина
отримує ІПП + амоксицилін, а в наступні 5 днів – зазначені 2 препарати +
кларитроміцин. Ефективність послідовної схеми АГБТ вища в порівнянні з
класичною потрійною.
Рр-IV та рекомендації ESPGHAN (2016) [162] щодо ведення дітей з ФД
не дають відповідей на питання діагностики та лікування ФД у H. pyloriінфікованих дітей. У подальшому необхідно продовжувати дослідження для
вдосконалення діагностики та оптимізації диференційованого лікування
дітей з ФД, інфікованих H. pylori, на підставі вивчення СаgА-статусу та
забезпечення вітаміном D.
За останні десятиріччя вивчають метаболізм вітаміну D, його
позакісткові ефекти та гормональну дію, бо в минулому вивчали лише участь
вітаміну D у мінеральному обміні. Зазначені ефекти не залежать від
сироваткового кальцію, фосфору та паратгормону [68, 110, 179].
Значна частина досліджень присвячена впливу вітаміну D на імунну
систему [142, 153]. Вивчено ефекти вітаміну D на диференціацію моноцитів,
активацію фагоцитозу макрофагів та посилення продукції і експресії
антимікробних

пептидів.

У

подальшому

розширено

знання

про

функціонування й інших клітин залежно від забезпечення вітаміном D.
Екстраренальна продукція кальцитріолу відбувається в кістках, епітелії
шкіри, слизових оболонках кишечника, а експресія рецепторів вітаміну D
характерна для більшості клітин імунної системи [68, 143, 155].
Вітамін D – це D2 (ергокальциферол) і D3 (холекальциферол). Останній
надходить в організм людини з їжею та синтезується в шкірі під впливом
ультрафіолетових променів. Ергокальциферол надходить в організм тільки з
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їжею, його продукують рослини та гриби, міститься в дріжджах і хлібі. При
потраплянні в організм препарат вітаміну D всмоктується в проксимальному
відділі тонкого кишечника, а біодоступність складає 60-90% [143].
Вивчено основні метаболіти вітаміну D із гормоноподібною дією, що
беруть участь в обміні речовин. Вітамін D метаболізується в біологічно
активні сполуки у два етапи гідроксилювання. У купферових клітинах
печінки під впливом сімейства цитохрому Р450 25-гідроксилази (CYP3A4)
холекальциферол гідроксилюється в перший активний метаболіт – 25гідроксихолекальциферол (25(OH)D3), або кальцидіол [69]. Утворення
останнього регулюється за механізмом зворотного зв’язку і підтримується на
відносно сталому рівні. 25(OH)D3 є основною активною формою вітаміну D,
що циркулює у крові, а його показник сироватки крові є критерієм
забезпечення організму вітаміном D [70].
Другий етап метаболізму відбувається в нирках за участю ферменту 1αгідроксилази

(CYP27B1),

що

перетворює

25(OH)D3

у

1,25-

дигідроксихолекальциферол (l,25(OH)2D3) – біологічно активний гормон
кальцитріол. Останній разом із паратгормоном і кальцитоніном забезпечує
кальцієво-фосфатний гомеостаз, мінералізацію та ріст кісток, регулюючи
кальцифікацію кісток. Активація екстраренальної експресії 1α-гідроксилази
забезпечує синтез кальцитріолу, який взаємодіє з рецепторами вітаміну D,
індукуючи продукцію антимікробних пептидів [143].
Вивчено різні фізіологічні ефекти вітаміну D, що базуються на
відкритті рецепторів до гормональних метаболітів вітаміну D. Виявлено
рецептори вітаміну D (VDR) у понад 30 тканинах організму [97]. Крім того,
зазначені рецептори виявлено і на різних клітинах імунної системи –
лімфоцитах-Т і B, дендритних клітинах, макрофагах [92, 96]. Під впливом
імунних сигналів відбувається експресія 25(OH)D-1α-гідроксилази моноцитів
і дендритних клітин. Активний метаболіт 1,25(OH)2D взаємодіє з усіма
типами клітин, які беруть участь в імунній відповіді: пригнічується
дозрівання дендритних клітин, збільшується експресія Т-лімфоцитами низки
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цитокінів (IL-1, IL-2, IL-12, IL-17, INF-γ). Вивчено інші ефекти 1,25(OH)2D:
зменшення активації набутого імунітету, пригнічення виникнення аутоімунних хвороб (цукровий діабет 1 типу), запобігання інфекціям [36, 40, 89, 110].
Окрім пригнічення набутого імунітету вітамін D посилює імунні
реакції [158]. Вплив вітаміну D на природжений імунітет визначається
концентрацією тканниного 1,25(OH)2D і регулюється двома ферментами –
25(OH)D-1α-гідроксилазою

і

25(OH)D-24-гідроксилазою.

Проникнення

25(OH)D у клітину залежить від його афінності з D-зв’язуючим білком. У
природженому імунітеті вирішальне значення мають толл-подібні рецептори
(TLR), що розпізнають бактеріальні антигени в людському організмі. У
зв’язуванні антигену з TLR приймають участь різні адаптивні білки, що
активують

різні

сигнальні

механізми.

Природжений

імунітет

супроводжується посиленням експресії VDR та їхньою активацією під
впливом активного метаболіту – 1,25(OH)2D, активацією фагоцитозу і
продукцією ІL-1β і TNF для елімінації чужорідних антигенів [68, 110].
При природженому імунітеті макрофаги активують фермент 25(OH)D1α-гідроксилазу, необхідний для синтезу 1,25(OH)2D. При бактеріальній
інфекції встановлено підвищення INFγ-індукованої активності STAT1а
(сигнальна молекула), що збільшує продукцію 1,25(OH)2D. Експресія TLR
макрофагів також може відбуватися зазначеним механізмом активації
STAT1а [155].
Вивчено

вітамін

внутрішньоклітинного

D-залежний
синтезу

механізм

антимікробних

TLR2/1-асоційованого
пептидів

у

людських

моноцитах, який залежить від експресії VDR і 25(OH)D-1α-гідроксилази
[143]. Установлено, що вітамін D підвищує продукцію антімікробного
пептиду кателіцидину (LL-37) при експресії TLR1/2. Вітамін D індукує
продукцію антимікробних пептидів і ліпополісахариди грамнегативних
бактерій при порушенні TLR4 [203].
Іншими дослідниками вивчено, що індукція експресії гена 1αгідроксилази CYP27B1 не пов’язана з активацією TLR-асоційованого
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механізму, а обумовлена дією IL-15 унаслідок збудження TLR2/1 та
експресією VDR [89, 109]. Крім того, IL-15 сприяє не тільки біоконверсії
метаболітів вітаміну D, але й реалізації його рецепторзалежної дії на цільові
гени, а активація TLR4 індукує експресію CYP27B1 [96, 110].
Установлено, що активація TLR кальцитріолом індукує експресію ßдефензинів і антимікробного пептиду кателіцидину (LL-37) у моноцитах і
нейтрофілах [33]. Крім того, в імуноцитах підвищується продукція
антимікробних пептидів унаслідок стимуляції TLR у присутності вітаміну D,
що супроводжується гальмуванням продукції прозапальних цитокінів IFN-γ,
TNF-α, IL-lß, IL-2, IL-3, IL5, IL-9, IL-12, IL-22 [108, 110, 142, 182] та
індукцією протизапальних IL-4, IL-10 [92, 96].
Вивчали зв’язок вітаміну D і концентрації кателіцидину LL-37 при
бактеріальній інфекції [98, 204]. Дослідження свідчать, що вітамін D сприяє
захисту від бактеріальної інфекції за механізмом, що викликає індукцію
антимікробних

пептидів

[99,

100].

Кателіцидин

LL-37

має

пряму

бактерицидну дію і забезпечує імунне регулювання [110]. У хворих із тяжким
перебігом

бактеріальної

інфекції

спостерігали

середній

показник

сироваткового 25(OH)D (20,4 нг/мл), а середня концентрація була зниженою
[98, 110, 125, 205].
У регуляції вітамін D-асоційованої продукції антимікробних пептидів
приймають участь деякі цитокіни. Установлено, що прозапальні та
протизапальні
антимікробних

цитокіни
пептидів

диференційовано
[125].

На

впливають

на

продукцію

TLR2/1-асоційовану

продукцію

антимікробних пептидів (кателіцидину LL-37 і HBD2) впливають IFN-γ і IL4. Оскільки у відповідь на стимуляцію IFN-γ нормальні людські макрофаги
синтезують l,25(OH)2D, то при достатній експресії рецепторів вітаміну D
збільшується продукція антимікробних пептидів моноцитами і макрофагами.
Активація TLR2/1 та IFN-γ підсилює експресію гена 1α-гідроксилази
CYP27B1 у моноцитах, що призводить до перетворення 25(OH)D3 в
активний метаболіт l,25(OH)2D, який зв’язується з рецепторами вітаміну D та
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індукує транскрипцію генів DEFB4A і CAMP, що кодують кателіцидин LL37. На відміну від IFN-γ, IL-4 індукує експресію гена 24-гідроксилази
CYP24A1, що призводить до синтезу неактивного метаболіту вітаміну D –
24,25D3 – і гальмуванню аутофагії [205].
Установлено, що IL-15 може активізувати рецептори до вітаміну D і
синтезувати

кателіцидин

[110].

IL-15

пов’язує

TLR2/1L-індуковану

диференціацію макрофагів у механізмах, залежних від вітаміну D. Через
цитокінові механізми вітамін D стимулює продукцію дефензинів та
ендогенних антимікробних білків, які забезпечують бактеріоцидний ефект
[166].
Отже, активні метаболіти вітаміну D в організмі людини забезпечують
різноманітні ефекти, у тому числі на захисні неспецифічні, адаптивні
механізми

та

активність

ерадикації

інфекційних

збудників

[1, 49, 96, 137, 154].
В епідеміологічних дослідженнях установлено, що дефіцит вітаміну D
збільшує ризик виникнення грипу [99, 107, 163, 176, 200]. Установили
виражений зворотнопропорційний зв’язок між концентрацією сироваткового
25(OH)D3 і рівнем захворюваності на гострі респіраторні інфекції [142]. В
іншому дослідженні продемонстровано, що в перед- і в епідемічний період
призначення вітаміну D дітям у дозі 1200 MО на добу призводить до
зниження захворюваності на грип майже у два рази [200]. Також установлено
зв’язок показника 25(OH)D і тяжкості бронхіальної астми [70], що має
важливе значення в патогенезі БА, індукованої ГРВІ [98].
Застосовували вітамін D у поєднанні з антибіотикотерапією у дітей
раннього віку з позалікарняною пневмонією і встановили, що навіть
одноразовий прийом препарату вітаміну D достовірно знижує ризик розвитку
пневмонії [143, 175]. Продовжують вивчати чинники, які можуть впливати на
забезпечення вітаміном D. Установлено прямий зв’язок між показником
сироваткового вітаміну D і дитячими молочними сумішами з вітаміном D
[99].
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Останніми роками в літературі з’явилася низка публікацій з вивчення
значення вітаміну D у підвищенні ефективності АГБТ [69, 99, 118].
Недостатнє забезпечення вітаміном D може призвести до зниження
чутливості H. pylori-інфекції до АГБТ [2, 108]. Вивчали у дітей при
хронічному CagA(+) H. pylori-асоційованому гастриті динаміку показників
місцевого імунітету і маркера проліферативної активності СОШ Ki-67 до і
після проведення стандартної АГБТ без застосування холекальциферолу та
стандартної

АГБТ

із

включенням

холекальциферолу

[1].

Доза

холекальциферолу склала 1000 MО на добу впродовж 2 тижнів. За
результатами дослідження автори прийшли до висновку, що включення
холекальциферолу до АГБТ у дітей з ХГ, асоційованим із H. pylori CagA(+),
забезпечує високий показник ерадикації H. pylori у порівнянні зі схемою
стандартної АГБТ без холекальциферолу.
Вітамін D може запобігати розповсюдженню H. pylori-інфекції у СОШ
шляхом зв’язування біологічно активної форми, 1,25(OH)2D, з рецепторами
вітаміну D та поліморфними ядерними рецепторами, які регулюють
експресію генів, важливих для імунної відповіді [118].
Основними препаратами, що застосовуються для профілактики та
корекції недостатнього забезпечення й дефіциту вітаміну D, є препарати
холекальциферолу (вітаміну D3) [41].
Водорозчинний препарат вітаміну D3 (препарат Аквадетрим® вітамін
D3) добре всмоктується у дітей. Активність препаратів вітаміну D виражають
у міжнародних одиницях (40 МО = 1 мкг холекальциферолу) [40].
Таким чином, недостатнє забезпечення організму вітаміном D може
бути чинником розвитку низки захворювань, у тому числі ФД і ХГ. Тому
своєчасна оцінка забезпечення організму вітаміном D і корекція його
дефіциту має клінічне значення.
У підсумку можна заключити, що вітамін D пригнічує набутий імунітет
і посилює природжені імунні реакції, запобігає вірусно-бактеріальним
інфекціям, можливо через зв’язування гормонально активних метаболітів
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вітаміну D із рецепторами вітаміну D та поліморфними ядерними
рецепторами, що регулюють експресію генів і забезпечують імунну
відповідь. Вітамін D забезпечує регуляцію механізмів обміну речовин
(мінерального, ліпідів, білків, гормонів, ферментів), проліферації та
диференціації клітин організму, функціонування органів та систем (імунна,
серцево-судинна, нервова, м’язова, сечовидільна, система органів травлення).
В Україні на сьогодні практично відсутні роботи щодо забезпечення
вітаміном D у дітей шкільного віку з ФД, асоційованою з H. pylori. Завдання
нашого дослідження – вивчити ефективність АГБТ у дітей з ФД та
недостатнім забезпеченням або дефіцитом вітаміну D.
Висновки до розділу 1
Таким чином, на підставі наведеного огляду літератури можна
заключити, що ФД не складно діагностувати за Рр-ІІІ та Рр-IV, а в Н. рyloriінфікованих дітей слід визначитися щодо показань до проведення АГБТ. У
дітей з ФД у разі появи нових клінічних проявів необхідно з’ясувати їхню
природу, а в дітей, інфікованих Н. рylori, не поспішати з плануванням АГБТ,
продовжуючи спостереження для встановлення не лише факту H. pyloriінфікування, а й причини симптомів з верхнього відділу шлунковокишкового тракту, оскільки в настановах ESPGHAN не рекомендовано
стратегію «тестуй та лікуй». Рекомендації для дітей та підлітків можуть
відрізнятися від останніх настанов у дорослих через різне співвідношення
ризику/переваги в залежності від віку з урахуванням, що деякі антибіотики
не дозволені або неліцензовані в дітей. Особливо це стосується країн, що
розвиваються, з високим рівнем інфікування H. pylori дітей та підлітків.
Варіації допускаються з урахуванням індивідуальних особливостей, а
перевагу надають схемам АГБТ на основі препарату вісмуту.
Остаточно залишаються не визначеними показання щодо АГБТ у дітей
з ФД і встановленим інфікуванням H. pylori. Наведене вище визначило
основне завдання нашого дослідження.
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Потребують вивчення існуючі рекомендації, що успішна АГБТ
забезпечує не лише ерадикацію Н. рylori, а й усуває клінічні прояви ФД. З
іншого боку, на особливий інтерес заслуговує перевірка гіпотези, що не лише
АГБТ забезпечує успіх лікування хворих на ФД, впливаючи на механізми
саногенезу. Призначаючи АГБТ такому хворому, слід ураховувати не лише
факт інфікування H. pylori та забезпечення організму вітаміном D, а доцільно
визначити резистентність Н. рylori до антибіотиків або його токсигенність.
Ураховуючи невисоку ефективність АГБТ у дітей з ФД, інфікованих Н.
рylori, і недостатній існуючий досвід (відсутні багатоцентрові дослідження),
а також відсутність індивідуалізованих показань до призначення АГБТ у
хворих на ФД, потребують подальшого вивчення показань до АГБТ у цих
дітей.
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РОЗДІЛ 2. МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
2.1. Загальна характеристика обстежених дітей з функціональною
диспепсією
За період 2013-2017 рр. проведено обстеження 122 дітей з ФД віком 617 років, які перебували на стаціонарному лікуванні в діагностичних
відділеннях №1 та №2 Київської міської дитячої клінічної лікарні №3. І групу
(основну) склали 60 дітей; ІІ групу (порівняння) – 62 дитини. Середній вік у І
групі – 9,5±2,51 року. Контрольну групу склали 30 здорових дітей цього ж
віку (14 хлопчиків і 16 дівчаток).
Обстеження дітей здійснювали відповідно до сучасних вимог біоетики:
принципів Гельсінської декларації прав людини, Конвенції ради Європи
щодо права людини і біомедицини та відповідних законів України. У
кожному випадку було одержано поінформовану згоду батьків на проведення
клінічних спостережень. Ці спостереження були дозволені комісією з питань
біоетики Національного медичного університету імені О.О. Богомольця
(протокол № 90 від 17.09.2014 року).
Всі діти надходили до стаціонару в період проявів хвороби зі скаргами
та об’єктивними даними; мали різні діагнози в направленні: хронічний
гастродуоденіт,
дисфункція,

H.

хронічний

гастрит,

pylori-інфікування

біліарна
та

дисфункція,

інші.

Перед

вегетативна
проведенням

інструментальних досліджень враховували згоду дитини та її батьків на
участь у них. На першому етапі дослідження проведено верифікацію діагнозу
–

виключали

деструктивну

гастродуоденальну

патологію

при

гастродуоденоскопії.
Діагноз ФД верифікували за Римськими критеріями ІІІ та IV.
Діагностику та лікування дітей з ФД проводили згідно з наказом МОЗ
України №59 від 29.01.2013 року. Діагностували ФД після виключення
органічної

патології

за

результатами

ендоскопії

та

гістологічного

дослідження біоптатів. Ступінь вираженості клінічних симптомів ФД
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оцінювали за бальною шкалою: 0 – відсутність симптому; 1 – незначно
виражений симптом, що минає спонтанно і не впливає на щоденну активність
та сон; 2 – симптом виражений помірно, минає самостійно, але повільно,
впливає на щоденну активність та сон; 3 – симптом виражений різко,
спонтанно не минає, значно порушує щоденну активність та сон.
Діагностували три клінічні форми функціональної диспепсії: ПДС – у 27
дітей, ЕБС – у 14, змішана ФД – у 19 дітей.
У дослідження включали лише дітей, у яких ЕГДС була необхідним
діагностичним методом з урахуванням скарг, анамнезу та клінічних проявів
хвороби. Критерієм включення дітей у дослідження була відсутність будьяких ендоскопічних змін СОШ та СОД, відповідно до Рр-III. Критерії
включення дітей у дослідження: інформована згода батьків, верифікований
діагноз ФД, вік 6-17 років, уперше отримували АГБТ. Критерії невключення:
органічна патологія – гастрит, дуоденіт, дуоденальна виразка та інші
захворювання.
Критерії виключення з дослідження: батьки не давали згоду на
обстеження; застосування антисекреторних препаратів та антибіотиків менше
ніж за один місяць на момент дослідження, а також препаратів вісмуту (за
два тижні); інша патологія органів травлення (хронічна, гостра, гострі
кишкові інфекції); синдром мальабсорбції (муковісцидоз, целіакія); кишкові
паразитози (гельмінтози, лямбліоз).
Ураховуючи рекомендації Міжнародної робочої групи з удосконалення
діагностики функціональних захворювань шлунково-кишкового тракту,
функціональну диспепсію діагностували за наявності одного або декількох
симптомів за останні три місяці, що вперше маніфестували за 6 місяців до
встановлення діагнозу.
Основними клінічними критеріями ПДС є відчуття переповнення після
звичайного приймання їжі декілька разів на тиждень; раннє насичення їжею
ще до завершення її приймання, яке виникає декілька разів на тиждень.
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Додаткові критерії ПДС: здуття живота або постпрандіальна нудота чи
відрижка; симптоми болю в епігастрії можуть супроводжувати ПДС.
Критеріями ЕБС є біль або печія в епігастрії, що виникає не менше
одного разу на тиждень; біль непостійний; біль не локалізується і не
поширюється на інші відділи живота; відсутність полегшення після дефекації
або відсутність зв’язку диспепсії зі зміною частоти і форми випорожнень.
Додаткові критерії ЕБС: біль, зазвичай пов’язаний із прийманням їжі;
симптоми, властиві ПДС, можуть супроводжувати ЕБС.
Поєднання клінічних критеріїв ПДС і ЕБС ураховували в діагностиці
ЗФД.
Усім хворим провели загальноклінічні методи дослідження. При
опитуванні хворих (або їхніх батьків) деталізували скарги, властиві для
диспептичного синдрому: нудота, блювання, печія, відрижка, дисфагія,
закреп чи пронос, порушення апетиту. Оцінювали динаміку патологічних
проявів від початку захворювання, попереднього лікування та його
ефективність.
Усім дітям проводили: загально-клінічні аналізи (загальний аналіз
крові, загальний аналіз сечі, копрограма, аналіз калу на яйця гельмінтів та
лямблії) за загальноприйнятими методиками; біохімічні дослідження крові
(білірубін

та

його

аспартатамінотрансфераза,

фракції,

протеїнограма,

аланінамінотрансфераза,
креатинін,

сечовина)

за

уніфікованими методиками.
За показаннями дітей консультували: ЛОР, дерматолог, нефролог,
кардіолог, ортопед; проводили додаткове обстеження дітей з використанням
інструментальних методів (ультразвукове дослідження органів черевної
порожнини): вивчали ехоструктуру печінки, жовчовивідних шляхів та
скорочувальну функцію жовчного

міхура

за

холікінетічним

тестом,

підшлункової залози, селезінки, нирок, щитоподібної залози, оцінювали
результати ехокардіографії та електрокардіографії з метою виключення
супутньої патології.

55

2.2. Методи дослідження
2.2.1. Гастродуоденоскопія та дослідження біоптатів слизової
оболонки шлунка та слизової оболонки дуоденум
У дослідження включали лише дітей, у яких ЕГДС була необхідним
діагностичним методом для виключення органічної патології верхніх відділів
шлунково-кишкового тракту. За відсутності візуальних змін СОШ та
відсутності змін у біоптатах діагностували ФД. ЕГДС проводили за
допомогою фіброскопа Olympus CLE–10 (Японія) [180]. Премедикацію не
проводили для запобігання можливого впливу на моторну функцію шлунка і
дуоденум [32].
Аналізували результати ЕГДС: візуально оцінювали СОШ та СОД. У
обстежених дітей ендоскопічно не виявлено візуальних змін слизової
оболонки, або виявляли нодулярні зміни в антрумі та/або локальну еритему.
Проводили прицільну біопсію – з антрального відділу та тіла шлунка, із
цибулині

ДПК.

Морфологічне

дослідження

проведено

на

кафедрі

патологічної морфології Національного медичного університету імені
О.О.Богомольця (зав. кафедрою – проф. Гичка С.Г.). Ураховували результати
гістологічного дослідження біоптатів: даних за ХГ не виявлено. У біоптатах
СОШ обсіменіння H. pylori І ступеня виявлено у 15 (25,0%), ІІ ступеня – у 9
(15,0%), ІІІ – в 1 (1,7%) дитини. Оцінку обсіменіння Н. рylori СОШ
базувалася: І – до 20 мікробних тіл H. pylori в полі зору, ІІ – 21-50, ІІІ ступінь
– понад 50 мікробних тіл H. pylori в полі зору.
Проводили швидкий уреазний тест (URE-HP test, PLIVA-Lachema,
Чехія) для тестування біоптатів на Н. руlоrі-інфекцію, що базується на
уреазній активності останньої. Досліджували біоптат антрального відділу
шлунка. Під впливом уреази Н. руlоrі сечовина розщеплюється з виділенням
іонів амонію (2NH4+), що облужнює середовище, і це оцінюють за допомогою
кольорового індикатора. За наявності Н. руlоrі відбувається зсув рН,
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індикатор фенол-рот змінює забарвлення тесту до червоного кольору. Оцінка
результату проводиться через 5-10 хв., 30-60 хв. та 3-4 години.
2.2.2. Дослідження кислотоутворюючої функції шлунка
Дослідження кислотоутворюючої функції шлунка проводили всім
обстеженим дітям методом внутрішньошлункової рН-метрії за методикою
В.М. Чорнобрового [11, 72] на ацидогастрографі АГ-1pH-М №139 (Україна) з
використанням

двоелектродних

зондів,

портативного

накопичувача

інформації та комп’ютерного забезпечення з відповідними програмами
розшифровки отриманих даних як до АГБТ, так і через 12 місяців після АГБТ
(у 56 дітей).
Методику застосовано в усіх обстежених хворих та дітей контрольної
групи. Дослідження проводили ранком (до 10.00) натщесерце з пероральним
уведенням та виведенням рН-мікрозонда з дотриманням необхідних правил
підготовки до зондових методів обстеження.
2.2.3. Визначення пепсиногену-1 сироватки крові
Метод дослідження ПГ-1 базується на сендвич-методі ІФА із
застосуванням специфічних імобілізованих антитіл за тест-системою Biohit
Healthcare (Фінляндія). Визначення ПГ-1 проводили натщесерце. Результати
тесту отримували автоматично. Референтними значеннями для ПГ-1, за
даними виробника, є 20-165 нг/мл.
2.2.4. Дослідження моторно-евакуаторної функції шлунка
Дослідження

моторної

функції

шлунка

проводили

методом

електрогастрографії з використанням електрогастрографу ЕГС-4М [82] та за
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даними питного ультрасонографічного тесту [147]. У всіх дітей оцінювали
моторно-евакуаторну функцію шлунка (знижена, збережена, підвищена).
Для

оцінки

моторики

шлунка

та

показників

вісцеральної

гіперчутливості проводили УЗ-тест із питним навантаженням. Дослідження
акомодаційної та евакуаторної функцій здійснювали шляхом вимірювання
площі перетину склепіння шлунка: до питного навантаження, після кожних
200 мл води з інтервалом у 3 хвилини (всього 3 рази), а також через 5 хвилин
після завершення тесту. Під час дослідження фіксували відчуття тяжкості,
дискомфорту або болю та час їх виникнення. Показниками норми слугували
результати обстеження групи контролю.
2.2.5. Неінвазивні методи для оцінки H. pylori-статусу обстежених
дітей: 13С-сечовинний дихальний тест, стул-тест, серологічні методи
Діагностика інфікування H. рylori в дітей з верифікованим діагнозом
ФД

базувалася

на

еталонних

методах

–

гістологічному

та

бактеріоскопічному. Також визначали в сироватці крові: антитіла до H. pylori
IgA та IgG методом імуноферментного аналізу з використанням тест-систем
«Helicobacter pylori IgА, IgG ELISA» (Biohit, Фінляндія); антитіла до H. pylori
СаgA IgG тест-системою «ХелікоБест-антитіла»; антигени H. pylori у
випорожненнях виявляли трьома тестами: методом ПЛР (1), методом «СІТО
ТЕSТ – H. pylori Ag» СеrТеst Віоtес.S.L. (2) та «СІТО ТЕSТ – H. pylori Ag»
Pharmasco (3). Проводили

13

С-сечовинний дихальний тест – визначення

уреазної активності H. pylori in vivo. Збирали перший зразок видихуваного
повітря «0 хвилина», після чого дитина приймала 75 мг (при масі тіла понад
30 кг) або 50 мг (при масі тіла менше 30 кг) тест-напою з

13

С-сечовиною.

Через 30 хвилин збирали другий зразок «30 хвилина». Обидва зразки
аналізували на спектроскопі IRIS, Wagner Analysen Technik Vertriebs GmbH,
Німеччина. Даний тест є неінвазивним, має високі інформативність,
специфічність та чутливість.
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2.2.6. Визначення 25-гідроксихолекальциферолу сироватки крові
У дітей основної групи та в здорових дітей визначали в сироватці
венозної крові рівні 25(ОН)D3 за допомогою електрохемілюмінесцентного
методу на аналізаторі Eleksys 2010 (Roche Diagnostics, Німеччина) тестсистемами Cobas. Оцінювали вітамін-D-статус відповідно до класифікації
M.F. Holick et al., 2011 [156]: дефіцит вітаміну D встановлювали за
показниками нижче 50 нмоль/л, недостатність – при показниках у діапазоні
75–50 нмоль/л. Показники 25(ОН)D3 у дітей у діапазоні 75–150 нмоль/л
розцінювали як нормальне забезпечення вітаміном D. У 22 дітей виявлено
нормальне забезпечення вітаміном D, у 38 – знижене забезпечення або
дефіцит вітаміну D.
2.2.7. Методи лікування дітей з функціональною диспепсією
Діагностувавши ФД у дитини або підлітка, провели корекцію його
способу життя, модифікували режим дня та харчування: 4–5-разове
приймання їжі з виключенням харчових продуктів, які можуть викликати або
підсилювати прояви ФД – болі в епігастрії, печію або відрижку [93].
Усі діти з ФД отримували немедикаментозне лікування, а в разі
потреби – прокінетики, антацидні, антисекреторні препарати або їх
поєднання (базисна фармакотерапія

за протоколом): при ваготонії –

холінолітичні препарати зі спазмолітичним ефектом; у разі больового
синдрому – антисекреторні препарати (блокатори H2-гістамінових рецепторів
або ІПП); у разі дискомфорту – прокінетики; при гіперсекреції та
гіперхлоргідрії – антациди через 1–1,5 години після їжі. Хворим із
діагностованою ФД призначали антисекреторні препарати: блокатори Н2гістамінорецепторів (10–14 днів, n=17) або ІПП (7–10 днів, n=15). Із групи
ІПП використовували лансопразол із розрахунку 1 мг/кг маси тіла/доба (15
мг одноразово при масі тіла менше 20 кг або 15 мг 2 рази на добу при масі
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тіла від 20 до 40 кг). Базисну терапію поєднували з АГБТ, застосовуючи
препарати вісмуту субцитрату.
У 24 дітей з ФД, інфікованих H. pylori, показанням до планування
АГБТ було одночасне проведення антигелікобактерної терапії з членами
родини першого або другого ступеня споріднення з дуоденальною виразкою
або раком шлунка. У 37 дітей показанням до АГБТ було виявлення H. pylori в
біоптатах СОШ, у тому числі у 13 – значне обсіменіння СОШ, а в решти 23 –
згода батьків. Обстежені діти І та ІІ групи вперше отримували АГБТ.
Дизайн дослідження. Діти І (основної) групи отримували різні схеми
потрійної АГБТ, і залежно від її варіанту сформовано 2 лікувальні групи. І1(л) групу склали 30 дітей з дефіцитом вітаміну D, які отримували
модифіковану схему ПАГБТ на основі препарату вісмуту: спочатку 5-денний
подвійний комплекс (препарат вісмуту + амоксицилін), а в подальшому – 5денний потрійний (препарат вісмуту + амоксицилін + кларитроміцин) у
комплексі з препаратом вітаміну D у дозі 2000 МО/доба з першого дня
ПАГБТ упродовж трьох тижнів; І-2(л) групу склали 30 дітей, які отримували
потрійну схему АГБТ на основі препарату вісмуту без вітаміну D; тривалість
лікування – 7 днів.
Дітей ІІ групи (порівняння) розподілено на 3 лікувальні групи: ІІ-1(л)
групу склали 30 дітей, які отримували стандартну 7-денну потрійну АГБТ на
основі інгібітору протонної помпи (ІПП) (лансопразол + амоксицилін +
кларитроміцин); ІІ-2(л) групу склали 17 хворих на ФД, які отримували різні
схеми АГБТ (без вітаміну D); ІІ-3(л) групу склали 15 хворих на ФД,
асоційовану з H. pylori, які не отримували АГБТ, їм призначали прокінетики,
антацидні, антисекреторні препарати або їх поєднання в разі виражених
клінічних проявів. Для оцінки ефективності АГБТ контроль ерадикації H.
pylori проводили через 4 тижні за результатами stool-тестів. ІІ група
ад’ювантної складової не включала.
Розподіл обстежених дітей з ФД залежно від забезпечення вітаміном D
наведено в таблиці 2.1.
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Таблиця 2.1
Розподіл обстежених дітей з функціональною диспепсією залежно від
забезпечення вітаміном D
ПАГБТ на основі

Потрійна АГБТ на

Стандартна потрійна

вісмуту +

основі вісмуту –/+

АГБТ

вітамін D

вітамін D

I-1(л), n=30

I-2(л), n=30

IІ-1(л), n=30

N VitD

Д VitD

N VitD

Д VitD

N VitD

Д VitD

-

30

22

8

15

15

Для оцінки ефективності АГБТ контроль ерадикації H. pylori
проводили через 4-6 тижнів за результатами 3-х різних тестів визначення
антигену H. pylori у випорожненнях.
2.2.8. Методи cтатистичного аналізу
Для встановлення чутливості та специфічності кожного з неінвазивних
методів діагностики H. pylori, антитіл до H. pylori в сироватці крові,
уреазного

дихального

тесту,

визначення

антигенів

H.

pylori

13

Су

випорожненнях, результати їх співставляли з такими двох еталонних методів
детекції H. pylori (гістологічного та бактеріоскопічного дослідження
біоптатів СОШ). У разі співпадіння позитивного результату аналізованого
тесту з позитивними результатами еталонних методів аналізований тест
оцінювали

як

дійсно

позитивний.

Якщо

позитивному

результатові

аналізованого тесту відповідав негативний результат еталонних методів, його
оцінювали як хибнопозитивний. У разі співпадіння негативних результатів
аналізованого

тесту

з

негативним

результатом

еталонних

методів

аналізований тест оцінювали як дійсно негативний. Якщо негативному

61

результатові аналізованого тесту відповідав позитивний результат еталонних
методів, то його оцінювали як хибнонегативний.
Чутливість та специфічність аналізованого методу розраховували за
наступними формулами:
Чутливість =

ДП
ДП+ХН

x 100% ,

ДП – кількість дійсно позитивних результатів,
ХН – кількість хибнонегативних результатів.
Специфічність =

ДН
ДН+ХП

х 100%,

ДН – кількість дійсно негативних результатів,
ХП – кількість хибнопозитивних результатів.
Статистичну обробку виконано з використанням параметричних і
непараметричних методів статистики за допомогою програми IBM SPSS
Statistics Base (v.22.0). При визначенні достовірності відмінностей між
величиною середньостатистичного показника застосовували t-критерій
Стьюдента. Для непараметричних показників застосовували критерій
Вілкоксона для пов’язаних груп і критерій Вілкоксона-Манна-Уітні – для
непов’язаних

груп.

Для

оцінки

щільності

кореляційного

зв’язку

розраховували коефіцієнт Пірсона та рангової кореляції Спірмена. Оцінку
достовірності відмінностей між групами проводили за допомогою методу
кутового перетворення Фішера. Для вивчення зв’язків показників при двох
формах функціональної диспепсії було використано метод багатофакторного
аналізу.

Лінійний

регресійний

аналіз

проводили

у

разі

наявності

функціональних залежностей між двома групами випадкових величин. Для
оцінки впливу певних чинників на розвиток клінічних подій було
використано розрахунки відносного ризику (ВР), а також відношення шансів
розвитку події (ВШ). Число хворих, яких необхідно лікувати (ЧХНЛ),
визначали за допомогою методу Newcombe-Wilson у межах 95% ДІ.
Отримані результати вважали статистично значущими при p≤0,05.
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РОЗДІЛ 3. РЕЗУЛЬТАТИ КЛІНІЧНОГО ОБСТЕЖЕННЯ ДІТЕЙ З
ФУНКЦІОНАЛЬНОЮ ДИСПЕПСІЄЮ (ВЛАСНІ ДОСЛІДЖЕННЯ)
3.1. Клініко-лабораторна характеристика дітей з функціональною
диспепсією, інфікованих Helicobacter pylori.
3.1.1. Клінічна характеристика дітей з функціональною диспепсією,
інфікованих Helicobacter pylori.
Обстежено 60 дітей з ФД, асоційованою з H. pylori, віком 6-17 років у
базовій дитячій клінічній лікарні №3 Солом’янського району м. Києва у
2014-2017 рр; І група (основна). Середній вік дітей І групи – 9,5±2,51 років. У
ІІ групу (порівняння) включено 62 дитини з ФД, асоційованою з H. pylori,
цього ж віку, які обстежувалися та лікувалися в 2011-2013рр.
Діти надходили до стаціонару в період клінічних проявів хвороби.
Загальний стан усіх обстежених дітей оцінювали як задовільний, хоча діти
скаржилися на болі в животі з локалізацією в епігастрії та правому підребер’ї.
Згідно з Рр-III, клінічні прояви больового й диспептичного синдромів в
обстежених дітей І групи дозволили встановити три клінічні форми ФД: ПДС
– у 27 дітей, ЕБС – у 14, ЗФД – у 19 дітей.
Розподіл дітей з ФД І групи за віком та статтю наведено в таблиці 3.1.
Таблиця 3.1
Розподіл обстежених хворих на функціональну диспепсію за віком та
статтю
Вік (років)
Стать

6-9

10-13

14-17

n

%±m

n

%±m

n

%±m

Дівчатка

10

16,7±2,6

16

26,7±4,2

6

10±2,3

Хлопчики

7

11,7±2,1

12

20,0±3,4

9

15,0±2,7

Всього

17

28,3±3,8

28

46,7±5,1

15

25±3,4
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Вочевидь, ФД частіше зустрічається в дівчаток у віці 10-13 та 6-9 років
(26,7% і 16,7% відповідно), а в хлопчиків – у віці 10-13 та 14-17 років (20,0%
та 15,0% відповідно). Розподіл обстежених дітей з ФД за віком наведено на
рис. 3.1.

28,3%

25,0%

6-9
РОКІВ
10-13
РОКІВ
14-17
РОКІВ

46,70%

Рис. 3.1. Розподіл хворих на ФД за віком
В обстежених дітей не встановлено відмінностей за статтю.
При розподілі дітей з ПДС за віком та статтю було встановлено, що
останній частіше зустрічався в молодших школярів (6-10 років), ніж у
старших школярів 15-17 років (р<0,05); а ЕБС – у дівчаток віком 15-17 років
(р <0,05). Дані розподілу наведено в таблиці 3.2.
Таблиця 3.2
Розподіл дітей за віком та статтю при постпрандіальному дистрес-синдромі
Стать

6-9

10-13

14-17

n

%±m

n

%±m

n

%±m

Дівчатка (n=12)

6

50,0±9,1*

5

41,7±8,6

1

8,3±2,2

Хлопчики (n=15)

4

26,7±3,35

9

60,0±8,8*

2

13,3±2,3

Всього (n=27)

10

37,0±6,5

14

51,8±6,1*

3

11,2±5,1

Примітка. *р <0,05 - у порівнянні з віком 14-17 років.
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Вочевидь, ПДС частіше спостерігається в хлопчиків середнього віку –
60,0±8,8, а в дівчаток – у молодшому віці (50,0±9,1).
Розподіл дітей за віком та статтю в І групі з ЕБС наведено в таблиці
3.3.
Таблиця 3.3
Розподіл дітей за віком та статтю в І групі з епігастральним больовим
синдромом
Стать

6-9

10-13

14-17

n

%

n

%

n

%

Дівчатка (n=9)

2

14,3±2,5

6

42,9±5,7*

1

7,1±1,6

Хлопчики (n=5)

1

7,1±1,8

1

7,1±1,8

3

21,4±3,1

Всього (n=14)

3

21,4±3,0

7

50,0±5,9*

4

28,6±3,7

Примітка. * - різниця (р<0,05) у віці 10-13 років у порівнянні з віком 14-17 років.

Вочевидь, ЕБС частіше спостерігається в дівчаток середнього віку –
(42,9±5,7), p>0,05.
Отже, ЕБС частіше зустрічається в обстежених дітей 10-13 років, ніж у
дітей інших вікових груп (р<0,05).
Проаналізували розподіл хворих із ПДС і ЕБС і встановили, що при
зазначених клінічних формах переважають дівчатка; ЕБС – у дітей
середнього віку (10-13 років), причому в дівчаток дана форма ФД
зустрічається достовірно частіше ніж у хлопчиків (р<0,05).
Розподіл дітей за віком та статтю в І групі зі змішеною формою ФД
наведено в таблиці 3.4.
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Таблиця 3.4
Розподіл дітей за віком та статтю в І групі зі змішаною формою
функціональної диспепсії
6-9

10-13

14-17

n

%

n

%

n

%

Дівчатка (n=11)

2

10,5±2,3

5

26,3±4,2*

4

21,0±3,6

Хлопчики (n=8)

2

10,5±2,3

2

10,5±2,3

4

21,0±3,6

Всього (n=19)

4

21,0±3,5

7

36,8±6,4*

8

42,1±7,1

Примітка. * р<0,05 - статистична різниця у віці 11-14 років та у віці 6-10 років.

Тривалість хвороби в обстежених дітей була різною і коливалася від 1
до 7 років; середній показник склав 3,37 року. Проаналізували тривалість
хвороби на момент встановлення діагнозу і виявили, що в половини дітей
хворобу діагностували впродовж 2 років, а в іншої половини – понад 2 роки;
дані наведено в таблиці 3.5.
Таблиця 3.5
Розподіл обстежених хворих за тривалістю хвороби
Група І
60

Тривалість хвороби (роки)
До 1 року

1-2 роки

2-3 роки

Понад 3 роки

19 (31,6%)

10 (16,7%)

9 (15,0%)

22 (36,7%)

Вочевидь, тривалість хвороби була різною, а переважали діти з
тривалістю понад 3 роки – 22 (36,7%).
Проаналізували тривалість ФД у дітей залежно від клінічного варіанту
хвороби (таблиця 3.6.).
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Таблиця 3.6
Тривалість функціональної диспепсії залежно від клінічного варіанту
хвороби
Трив.

До 1 року

Форма
ПДС
(n=27)
ЕБС
(n=14)
ЗФД
(n=19)

1-2 роки

2-3 роки

Понад 3 роки

n

%±m

n

%±m

n

%±m

n

%±m

10

37,0±4,9*

3

11,1±2,5

3

11,1±2,5

11

40,7±5,1**

2

14,3±2,9

3

21,4±3,5

3

21,4±3,5

6

42,8±5,5**

7

36,8±4,9*

4

21,0±3,8

3

15,8±3,5

5

26,3±3,9

Примітка. * р <0,05

- статистична різниця тривалості хвороби до 1 року в

порівнянні з ЕБС.
** р <0,05 - статистична різниця тривалості хвороби понад 3 роки в порівнянні із
ЗФД.

Вочевидь, тривалість хвороби до 1 року частіше спостерігається у
хворих із ПДС і ЗФД – 37,0±4,9% і 36,8±4,9% відповідно (р<0,05).
Розподіл дітей за віком на момент появи перших проявів хвороби
наведено в таблиці 3.7.
Таблиця 3.7
Вік дітей на момент маніфестації функціональної диспепсії
Вік (роки)

Кількість
хворих

4-5

6-9

10-12

60

19 (31,7%)

23 (38,3%)

18 (30%)

Вочевидь, у всіх обстежених дітей хвороба маніфестувала до 12 років.
У направленні на госпіталізацію було зазначено різні діагнози: гастрит,
гастродуоденіт, дуоденіт, дуоденальна виразка, панкреатопатія, дискінезія
жовчовивідних шляхів, біліарна дисфункція, вегетативна дисфункція,
хронічні рецидивуючі болі в

животі,

дуоденогастральний

рефлюкс,

67

гельмінтоз,

лямбліоз,

синдром

інфікування

та

але

інші,

подразненого

в жодному з

кишечника,

H.

випадків діагноз

pyloriФД

не

встановлювався.
У всіх дітей діагноз ФД було встановлено вперше. Установили, що
більшість дітей (78,3%) зверталися за медичною допомогою зі скаргами на
болі в епігастрії та диспептичні явища, що мали місце ще в дошкільному віці,
проте ФД установлено лише в шкільному віці. Крім того, 65% дітей уже мали
декілька рецидивів хвороби та отримували симптоматичне лікування, а
23,1% із них не дотримувалися призначених лікувально-профілактичнх
рекомендацій, але АГБТ не отримували.
Проаналізували преморбідний фон для вивчення основних чинників
ризику ФД і встановили: патологія вагітності мала місце у 31,7%, передчасні
пологи – у 8,3%, ускладнення при пологах – у 18,3%. Не встановлено зв’язку
між перинатальною патологією та інфікуванням H. pylori. Знаходилися на
ранньому штучному та

змішаному вигодовуванні 58,2% дітей.

Не

встановлено різниці в частоті інфікування їх H. pylori в порівнянні з такими
на грудному вигодовування.
Чинники розвитку функціональної диспепсії в обстежених дітей
наведено в таблиці 3.8.
Таблиця 3.8
Чинники розвитку функціональної диспепсії у дітей
Чинники
Раннє штучне вигодовування
Нераціональне харчування
Психопатологічні травмуючі ситуації
Обтяжений акушерський анамнез
Високий інфекційний індекс
Шкідливі звички
Алергічні стани

ФД (n=60)
n
22
52
19
14
8
14
7

%±m
36,7±3,2
86,7±2,9
31,7±4,1
23,3±3,7
13,3±2,8
23,3±3,7
11,7±2,6

Примітка. * р <0,05 - статистична різниця чинників функціональної диспепсії.
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У 86,7% дітей виявлено нераціональне, незбалансоване харчування,
порушення режиму (переїдання і надмірна їжа у вечірні години, їжа
всухом’ятку, порушення приймання їжі), вживання газованих напоїв,
продуктів швидкого харчування, великої кількості солодощів тощо.
Харчування

обстежених

дітей

оцінено

як

незбалансоване.

Не

дотримувалися режиму дня і харчування 93,3% дітей (40,0% із них
харчувалися 1-2 рази на добу), і лише 15,5 % його дотримувались. Щоденно
м’ясні продукти в раціоні мали лише 16,7% дітей, фрукти – 20,0%, молочні
продукти – 23,3% обстежених дітей. Овочі були в раціоні у 51,7% дітей, але
переважали картопляні страви. Один раз на тиждень 21,7% хворих
отримували м’ясні страви, 18,3% – молочні продукти, 26,7% дітей – фрукти.
Не мали регулярних прогулянок на свіжому повітрі 81,7% дітей. Лише 31,7%
дітей мали достатню фізичну активність.
Таким чином, більшість обстежених дітей перебували на штучному
вигодовуванні, народилися від патологічних пологів, мали обтяжену
спадковість за гастродуоденальною патологією, а також порушення
розпорядку дня та харчування.
Майже половина (53,3% дітей) проживали в несприятливих житлових
умовах, 23,3% дітей виховувались у неповних або багатодітних сім’ях; у
63,3% виявлено фізичне та психоемоційне перевантаження – конфліктні та
стресові ситуації у сім’ї та в школі. У дітей з ФД виявлено вегетативну
дисфункцію – у 43 (71,7%), фобічні розлади – у 12 (20%).
Алергологічний анамнез був обтяжений у 25,0% дітей. Власне
алергологічний анамнез був обтяжений у 7 (11,7%) дітей: атопічний
дерматит – у 4, рецидивуюча кропив’янка – в 1 дитини, харчова алергія – у 2
дітей.
В анамнезі у більшості хворих виявлено високий інфекційний індекс –
гострі респіраторні захворювання у 85,0%, з них 2-3 рази на рік – у 55,0%;
ангіна 2-3 рази на рік – у 28,3%, вітряна віспа – у 36,7%, епідемічний паротит
– у 10,0%; дані наведено в таблиці 3.9.
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Таблиця.3.9
Перенесені інфекційні захворювання в обстежених дітей
Число хворих

Хвороби
ГРВІ

Абсолютне число
2-3 рази на рік

33

Більше 3 разів на рік

18

%
85,0

Ангіна 2-3 рази на рік

17

28,3

Вітряна віспа

22

36,7

Гострі кишкові інфекціі

9

15,0

Вірусний гепатит

6

10,0

Кір

7

11,7

Краснуха

8

13,3

Паротитна інфекція

6

10,0

Більшість обстежених нами дітей (85%) у ранньому дитинстві хворіли
на повторні респіраторні інфекції. В анамнезі ГРІ істотно підвищували
ймовірність формування ФД (ВР=2,58, 95% ДІ=1,67-3,48).
Супутні захворювання діагностовано в більшості обстежених дітей;
дані наведено в таблиці 3.10.
Таблиця.3.10
Супутні захворювання в обстежених дітей з функціональною диспепсією
Діагноз

Абсолютне число

%

Хронічний тонзиліт

29

48,3

Аденоїдні вегетації

6

10,0

Карієс зубів

22

36,7

Вегетативна дисфункція

50

83,3

Алергічні захворювання

7

11,7
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Вочевидь, у більшості обстежених дітей (58,3%) діагностовано
вогнищеву хронічну інфекцію носогорла: хронічний тонзиліт – у 48,3%,
аденоїдні вегетації – у 10,0%; карієс зубів – у 36,7%; а в більшості (83,3%) –
вегетативну дисфункцію.
Отже, у більшості обстежених дітей з ФД, асоційованою з H. pylori,
мала місце вогнищева хронічна інфекція носогорла

та вегетативна

дисфункція.
Проаналізувавши тригерні чинники, установлено, що у 70,9% дітей
мали місце грубі порушення в дієті, гостра респіраторна інфекція – у 41,7%,
емоційні перевантаження в школі та вдома – у 38,3%.
Таким чином, зазначені чинники несприятливого преморбідного фону
в певній мірі можуть сприяти розвитку ФД або виникненню її рецидивів.
Проаналізували

обтяжену

спадковість

до

захворювань

органів

травлення; дані наведено в таблиці 3.11.
Таблиця 3.11
Обтяжена спадковість у дітей з функціональною диспепсією
Функціональна диспепсія (n=60)

Обтяжена спадковість

n

%±m

гастродуоденальною патологією

16

26,7±3,8

гепатобіліарною патологією

5

8,3±1,5

поєднаною патологією

25

41,7±4,6

У І групі у 46 (76,6%) дітей батьки та/чи родичі І або ІІ лінії
споріднення

хворіли

захворюваннями

травної

системи,

у

26,7%

–

гастродуоденальними захворюваннями, у 8,3% – захворюваннями печінки та
жовчного

міхура,

у

41,7%

–

поєднаною

гастродуоденальною

та

гепатобіліарною патологією. Зазначене свідчить про значення спадкових
чинників у розвитку ФД. У дітей з обтяженою спадковістю хвороба
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маніфестувала у 8,7+2,1 року, на відміну від дітей з необтяженою
спадковістю (11,3+2,9 року).
Шкідливі звички (куріння, вживання алкоголю) виявлено у 21,4% дітей
з ЕБС, у 29,6% з ПДС, у 31,5% дітей зі змішаною ФД.
Провели бальну оцінку клінічних симптомів ФД; дані наведено в
таблиці 3.12.
Таблиця 3.12
Клінічні прояви в обстежених дітей з функціональною диспепсією, у балах.
Клінічні прояви
Епігастральні болі
Відчуття переповнення після їжі
Швидке насичення їжею
Відрижка та печія

І група (n=60)
M±m
2,07±0,76
1,81±0,75
1,63±0,74
1,93±0,8

ІІ група (n=62)
M±m
2,05±0,75
1,87±0,76
1,74±0,47
2,01±0,76

Обстежені діті І та ІІ групи за клінічними проявами (за трьома
зазначеними показниками) не відрізнялися між собою.
Основними діагностичними критеріями ФД у дітей І групи були скарги
на болі в животі та диспептичні прояви (таблиці 3.13.-3.16.).
Характеристику больового синдрому в дітей з ФД І групи наведено в
таблиці 3.13.
У дітей з ФД переважали скарги на болі в епігастрії помірної
інтенсивності (73,3%), не пов’язані з прийманням їжі (45%), або після їжі
(40%); тупі болі (68,3%) і колькоподібні (31,7%). Діти найчастіше
скаржилася на болі в епігастрії (91,7%), рідше – на болі навколо пупка та в
правому підребер’ї (28,3% та 10% відповідно).
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Таблиця 3.13
Характеристика абдомінального болю в дітей І групи
Болі в животі

n

%

- епігастрій

55

91,7±8,3

- навколо пупка

11

18,3±2,1

- праве підребер’я

6

10±1,7

- праве підребер’я та епігастрій

6

10±1,7

- слабкий

16

26,7±2,9

- помірний

44

73,3±6,5

- тупий

41

68,3±5,4

- колькоподібний

19

31,7±4,1

- до їжі

9

15±2,8

- після їжі

24

40±3,8

- не пов’язаний з прийманням їжі

27

45±4,2

1. Локалізація:

2. Інтенсивність болю:

3. Характер болю:

4. Зв’язок із прийманням їжі:

Провідними клінічними синдромами виявилися больовий – у 91,7%
дітей та диспептичний – у 83,3%.
Больовий синдром характеризували як за суб’єктивними даними
(скарги на болі в животі з урахуванням їхнього характеру та локалізації), так і
за результатами об’єктивного дослідження (виявлення болючості). Дані
наведено в таблиці 3.14.
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Таблиця 3.14
Характеристика больового синдрому при функціональній диспепсії

Характер болю

Локалізація болю

Локалізація
болючості

Характеристика

n

%

Колькоподібний
Тупий
Епігастрій
Навколо пупка
Праве підребер’я
Праве підребер’я та епігастрій
Власне епігастрій
Епігастрій
Праве підребер’я та епігастрій
Навколо пупка
Не виявлено
Відчуття тяжкості

19
41
55
11
6
6
16
9
9
8
18
39

31,7
68,3
91,7
18,3
10
10
26,7
15
15
13,3
30
65

Вочевидь, переважали тупі, тривалі болі (68,3%), рідше – колькоподібні
(31,7%). Діти локалізували болі переважно в епігастрії (91,7%).
При пальпації живота болючість локалізували у власне епігастрії
(26,7%), в епігастрії (15%), в епігастрії та правому підребер’ї (15%); відчуття
тяжкості при пальпації в епігастрії виявлено у 65% дітей; не виявлено
локальної болючості у 30% дітей.
Характеристика диспептичних проявів наведена в таблиці 3.15.
Таблиця 3.15
Характеристика диспептичних проявів у дітей І групи
Диспептичні прояви
Нудота
Несприйняття жирної їжі
Поганий апетит
Дискомфорт у верхніх відділах живота
Відчуття раннього насичення їжею
Відчуття переповнення після їжі
Відрижка
Печія

n=60
n
38
17
24
25
37
38
12
7

%±m
63,3±4,2
28,3±2,9
40,0±3,2
41,7±3,3
61,7±4,3
63,3±4,5
20,0±3,2
11,7±2,1
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Диспептичні прояви мали місце у 50 (83,3%) дітей, нудота – у 63,3%,
відрижка – у 20%, поганий апетит – у 40%, дискомфорт у верхніх відділах
живота (41,7%), відчуття переповнення після їжі – у 63,3%, відчуття раннього
насичення їжею – у 61,7% дітей.
При пальпації печінки у 5 (8,3%) дітей вона виступала на 1-1,5 см з-під
краю реберної дуги; її край мав м’яку еластичну консистенцію, болючість її не
виявлено.
Поліморфізм клінічних проявів ПДС, ЕБС та ЗФД дозволяють
припустити, що в основі цих клінічних форм лежать різні патогенетичні
механізми.
Отже, клінічні прояви основних форм ФД у обстежених дітей
відповідали Рр-ІІІ. Так, основним проявом ФД є болі в животі різного
характеру та інтенсивності. При ПДС властиві ниючі болі слабкої або
помірної інтенсивності, що виникали переважно після їжі, а при ЕБС –
колькоподібні болі, що не пов’язані з прийманням їжі, а мали зв’язок з
фізичним або психоемоційним навантаженням. Різною була частота
диспептичних проявів та болю в епігастрії при клінічних формах ФД. Дітям
із ФД властива мінливість больових проявів у поєднанні з диспептичними. У
разі ЕБС домінують болі в епігастрії та/або навколо пупка, а при ПДС –
диспептичні прояви, у разі ЗФД – поєднання болю та диспептичних проявів.
3.1.2. Результати гастродуоденоскопії та дослідження біоптатів слизової
оболонки шлунка та слизової оболонки дуоденум
У всіх дітей І групи провели ЕГДС і у 45 (75%) виявили незмінену СОШ і
СОД, у 15 (25%) – вогнищеву еритематозну гастропатію, а у 6 із них –
антральну нодулярність.
Результати ендоскопічного дослідження і розподіл дітей з ФД,
асоційованою з H. pylori, з вогнищевою еритематозною гастропатією залежно
від статі та віку наведено в таблиці 3.16.
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Таблиця 3.16
Вогнищева еритематозна гастропатія при функціональній диспепсії,
асоційованій з H. pylori
Вік, роки

хлопчики

дівчатка

всього

абс. (%)

абс. (%)

абс. (%)

6-9

5 (8,3%)

4 (6,7%)

9 (15,0%)

10-13

1 (1,7%)

2 (3,3%)

3 (5,0%)

14-17

1 (1,7%)

2 (3,3%)

3 (5,0%)

Всього

7 (11,7%)

8 (13,3%)

15 (25,0%)

Вочевидь, у 15 (25%) дітей виявлено антральну еритематозну
гастропатію

та/або

антральну

нодулярність.

Останню

найчастіше

візуалізували у віці 6-9 років; не встановлено її залежності від статі. Оскільки
антральна нодулярність є проявом інфікування H. pylori, у обстежених дітей
на момент проведення ЕГДС її виявляли лише в частини дітей, уперше
інфікованих H. pylori.
Гіперемію слизової оболонки цибулини дванадцятипалої кишки
виявлено у 16 (26,7%) дітей. У решти 73,3% хворих не виявлено змін СОД.
Також оцінювали наявність дуоденогастрального рефлюксу на підставі
виявлення ретропульсивних хвиль та домішок жовчі в шлунковому секреті.
Дуоденогастральний рефлюкс виявлено у 3 (5%) дітей. Отже, у обстежених
H. pylori-інфікованих дітей рідше спостерігається дуоденогастральний
рефлюкс. При аналізі клінічних проявів больового і диспептичного
синдромів у дітей з дуоденогастральним рефлюксом та без нього не виявлено
різниці. Зазначене свідчить, що дуоденогастральний рефлюкс не є
визначальним чинником розвитку ФД, асоційованої з H. pylori, у дітей.
Гастроезофагеальний рефлюкс виявлено у 2 (3,3%) дітей у віці 14-17
років; ендоскопічних ознак езофагіту не виявлено в жодному з випадків.
Отже,

ФД,

асоційована

з

H.

pylori,

рідко

супроводжується
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гастроезофагеальним

і

дуоденогастральним

рефлюксами

та

не

супроводжується езофагітом.
У 18 хворих після АГБТ повторно провели ЕГДС. У всіх зазначених
дітей до лікування спостерігали антральну нодулярність. У 13 дітей, у яких
АГБТ була успішною, при ЕГДС була відсутня нодулярність в антральному
відділі шлунка. У 5 дітей, у яких АГБТ була неефективною, ендоскопічні
прояви залишалися без змін: зберігалась виражена антральна нодулярність.
Вочевидь, у більшості дітей з уперше виявленим H. pylori-інфікуванням
виявляється антральна еритематозна гастропатія.
Таким чином, у більшості H. pylori-інфікованих дітей з ФД відсутні
візуальні зміни СОШ і СОД – 75,0% і 73,3% відповідно, а у 31 (51,7%)
виявляється

еритематозна

гастропатія

та

еритематозна

дуоденопатія.

Виявлені клінічні та ендоскопічні особливості необхідно враховувати в
діагностиці та лікування.
Результати гістологічного дослідження біоптатів шлунка та дуоденум
при ФД, асоційованії з H. pylori, у дітей: не виявлено запальних змін у СОШ
та СОД.
Оцінку обсіменіння Н. рylori СОШ і СОД проводили за 3 ступенями: І –
до 20 мікробних тіл H. pylori в полі зору, ІІ – 21-50, ІІІ ступінь – понад 50
мікробних тіл H. pylori в полі зору. При гістологічному дослідженні біоптатів
СОШ і СОД І ступінь обсіменіння H. pylori виявлено у 37 (61,7%), ІІ ступінь
– у 22 (36,7%), ІІІ – в 1 (1,6%) дитини.
Тривалість інфікування H. pylori в І групі склала: уперше виявлене
інфікування H. pylori – у 27 (45%) дітей, інфікування 1-2 роки – у 12 (20%), 23 роки – в 11 (18,3%), інфікування понад 3-5 років – у 10 (16,7%) дітей.
Проаналізували ступінь обсіменіння Н. руlоrі СОШ і СОД при
основних клінічних формах ФД (таблиця 3.17).
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Таблиця 3.17
Розподіл дітей з різними формами функціональної диспепсії залежно від
ступеня обсіменіння Н. руlоrі слизової оболонки шлунка та дуоденум
ПДС (n=27)

ЕБС (n=14)

обсіменіння

n

%

n

%

n

%

1 (n=37)

16

59,3

8

57,1

13

68,4*

2 (n=22)

11

40,7

5

35,7

6

31,5*

3 (n=1)

0

0

1

7,1

0

0

Всього:

27

100

14

100

19

100

Ступінь

Змішана ФД (n=19)

Примітка. * – різниця показників у порівнянні з такими при ЕБС (р<0,05).

Вочевидь, у дітей із зазначеними клінічними формами переважали І та
ІІ ступінь обсіменіння Н. руlоrі і не залежали від форми ФД.
У результаті дослідження було встановлено, що Н. руlоrі-інфікування
виявлено майже в половини хворих на ФД (29) без візуальних змін у СОШ та
СОД, а в іншої половини (31) – при еритематозній гастропатії та
еритематозній дуоденопатії.
3.1.3. Показники кислотоутворюючої функції шлунка та пепсиногену-1 у
дітей з функціональною диспепсією, інфікованих Helicobacter pylori
Оцінювали КУФ шлунка в обстежених дітей з ФД за результатами
внутрішньошлункової рН-метрії; аналізували наступні показники: 1) середня
величина – М; 2) мінімальний рН – min рН; 3) максимальний рН – max рН.
Проаналізували показники внутрішньошлункової рН-метрії та оцінили
КУФ; дані наведено в таблиці 3.18.
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Таблиця 3.18
Розподіл дітей з функціональною диспепсією залежно від
кислотоутворюючої функції шлунка
КУФ

ФД (n=60)
n

%

Підвищена

28

46,7

Збережена

27

45,0

Знижена

5

8,3*

Примітка. * – достовірність у порівнянні з підвищеною та збереженою КУФ
(р<0,05).

Вочевидь, у 28 (46,7%) дітей КУФ була підвищеною, а у 5 (8,3%) –
зниженою.
Таким чином, ФД супроводжується різними показниками КУФ, що
необхідно враховувати в лікуванні цих хворих.
Проаналізували показники внутрішньошлункової рН-метрії при різних
формах ФД; дані наведено в таблиці 3.19.
Таблиця 3.19
Показники внутрішньошлункової рН-метрії при різних формах
функціональної диспепсії у дітей
Клінічна форма

Показники
M±m

min

max

ЕБС, n=14

2,21±0,04

1,08±0,02

5,40±0,14

ПДС, n=27

2,26±0,05

1,28±0,03*

6,16±0,16*

ЗФД, n=19

2,25±0,05

1,16±0,02

5,74±0,15

Примітка: * – вірогідна різниця порівняно з показниками при ЕБС (p<0,05).

У дітей з ПДС показники внутрішньошлункової рН-метрії були значно
вищими в порівнянні з такими при ЕБС (p<0,05). Мінімальне значення рН у
них було на 15,7% вищим ніж при ЕБС. Водночас максимальний рН у цих
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хворих був на 12,4% нижчим за такий у попередній клінічній формі.
Середньоарифметичний показник при ПДС не відрізнявся від такого при
ЕБС, p>0,05. Зазначене свідчить, що ЕБС властиві нижчі показники КУФ у
порівнянні з ПДС.
При аналізі КУФ шлунка в дітей зі змішаною формою ФД зустрічалась
як підвищена КУФ, так і знижена або збережена КУФ. При ЗФД переважала
збережена КУФ, а середній показник суттєво не відрізнявся від такого при
інших клінічних формах. Мінімальний показник рН при ЕБС на 15,7% був
нижчим від такого при ПДС і нижчим від такого при змішаній формі ФД;
максимальний показник рН при ЕБС був на 12,3% нижчим ніж при ПДС, але
істотно не перевищував аналогічний показник у дітей зі змішаною формою
ФД.
Отже, результати внутрішньошлункової рН-метрії свідчать, що при
ЗФД КУФ шлунка за середніми величинами займає проміжне місце між ЕБС
та ПДС.
Проаналізували показники внутрішньошлункової рН-метрії та стан
КУФ шлунка залежно від тривалості захворювання (таблиця 3.20).
Таблиця 3.20
Кислотопродукуюча функція шлунка в обстежених дітей залежно від
тривалості інфікування H. pylori
Тривалість хвороби

Показники
M±m

min

max

До 1 року, n=27

2,23±0,02*

1,02±0,02

5,9±0,04

1-2 роки, n=12

2,47±0,03

1,12±0,03

6,23±0,05

2-3 роки, n=11

2,35±0,03

1,24±0,02

6,17±0,03

Понад 3 роки, n=10

2,15±0,02*

1,34±0,01

6,33±0,05

Примітка. * – достовірна різниця порівняно з показниками дітей, які хворіють 1-2
роки (p<0,05).
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Дані з таблиці 3.20 свідчать, що у разі тривалості хвороби понад 3 роки
середня величина рН на 13% перевищувала таку при тривалості хвороби 1-2
роки. Довша тривалість хвороби супроводжувалася зниженням мінімального
показника рН на 16,4% за відсутності суттєвих змін максимального
показника рН.
Вочевидь, порушення КУФ шлунка мають тенденцію до зменшення
при довшій тривалості інфікування H. pylori, що ставить питання про
своєчасне тестування на H. pylori.
Отже,

виявлено,

що

ФД,

особливо

її

клінічна

форма

ЕБС,

супроводжується підвищеною КУФ шлунка. Підвищення КУФ при ФД,
асоційованій з H. pylori, спостерігається при інфікування понад 3 роки.
Провели визначення ПГ-1 у дітей І групи до лікування; дані наведено в
таблиці 3.21.
Таблиця 3.21
Показники пепсиногену-1 сироватки крові у дітей І групи, нг/мл
ПГ-1, нг/мл
Групи

М±m

ПГ-1> 57,6
n

%

І група (Н. рylori-інфіковані)

84,9±3,7*

61

56,5%

Здорові діти (n=30)

51,5±2,7

4

13,3%

Примітка: * (р<0,05) – достовірність різниці в порівнянні зі здоровими дітьми.

У І групі показники ПГ-1 знаходилися в межах 31,2-109,6 нг/мл
(середній показник – 84,67±6,1 нг/мл). У здорових дітей показники ПГ-1
коливалися в межах 20,0-98,1 нг/мл (середній показник – 51,5±4,7 нг/мл),
концентруючись у діапазоні 46,2-57,6 нг/мл, що і було прийнято нами за
норму. Високий показник ПГ-1 – понад 57,6 нг/мл – розцінювали як
гіперпепсиногенемію. У здорових дітей підвищений рівень ПГ-1 виявлено
лише у 4 (13,3%); при ФД у дітей І групи – у 34 (56,7%). Отже, при ФД,
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асоційованій з H. pylori, переважали діти з гіперпепсиногенемією – з
показниками ПГ-1 понад 57,6 нг/мл.
Вочевидь, відсоток дітей з гіперпепсиногенемією у І групі був значно
вищим від такого в групі контролю (здорових дітей), р<0,05. Різниця
показників

ПГ-1

залежно

від

статі

та

обтяженої

спадковості

за

гастродуоденальною патологією була статистично не достовірною.
140
120
100
80
60
40
20
0
І група

Здорові діти

Рис. 3.2. Показники пепсиногену-1 у дітей І групи до лікування та в
здорових дітей.
Провели статистичний аналіз розподілу дітей з високими показниками
ПГ-1 при ФД, асоційованій з H. pylori, та в здорових дітей за допомогою
критерію χ2. Результат аналізу встановив, що величина χ2 = 5,12, а відсоток
похибки складає менше 1% (р<0,001); зазначене дозволило розглядати
гіперпепсиногенемію як маркер ФД, асоційованої з H. pylori.
Установлено прямий кореляційний зв’язок між показниками ПГ-1 і І
ступенем обсіменіння H. pylori СО антрального відділу шлунка (r = 0,42, р<
0,05) та зворотний кореляційний зв’язок між показниками ПГ-1 і рН тіла
шлунка (r = - 0,56, р<0,05). Не встановлено різниці показників ПГ-1 залежно
від статі. Зазначене свідчить, що серед дітей з ФД, асоційованою з H. pylori,
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переважають гіперпепсиногенемічні з

гіперацидністю та І ступенем

обсіменіння H. pylori.
Таким чином, показник ПГ-1 сироватки крові (гіперпепсиногенемія) у
дітей з ФД є типологічною особливістю, що потрібно враховувати при
інтерпретації результатів внутрішньошлункової рН-метрії та індивідуалізації
лікування.
3.1.4. Характеристика моторно-евакуаторної функції шлунка в дітей з
функціональною диспепсією
Проаналізували результати ЕГГ і виявили 3 типи моторної функції
шлунка в дітей І та ІІ групи; дані наведено в таблиці 3.22.
Таблиця 3.22
Шлункова моторика в дітей з функціональною диспепсією в І та ІІ групі
Шлункова

І група (n=60)

ІІ група (n=62)

моторика

n

%±m

n

%±m

Знижена

8

13,3±2,4*

17

27,4±4,1

Незмінена

25

41,7±5,5

27

43,5±6,1

Підвищена

27

45±5,9*

18

29,0±3,2

Примітка: р>0,05 – статистична різниця між І та ІІ групою

У І групі переважали діти з незміненою і підвищеною шлунковою
моторикою, р>0,05.
Проаналізували шлункову моторику при різних клінічних формах ФД;
дані наведено в таблиці 3.23.
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Таблиця 3.23
Шлункова моторика в І групі при різних клінічних формах функціональної
диспепсії
Шлункова

ПДС (n=27)

ЕБС (n=14)

ЗФД (n=19)

моторика

n

%±m

n

%±m

n

%±m

Знижена

13

48,1±5,2

2

14,3±3,6*

1

5,3±1,9*

Незмінена

11

40,7±4,7

6

42,9±4,8

8

42,1±4,7

Підвищена

3

11,1±2,6

6

42,8±4,7*

10

52,6±5,8*

Примітка: * р<0,05 – у порівнянні з ПДС

Вочевидь, знижена шлункова моторика частіше спостерігається в дітей з
ПДС, ніж у хворих з ЕБС та зі змішаною ФД (р<0,05); шлункова моторика
була підвищеною частіше в дітей з ЕБС та змішаною ФД (р<0,05).
Таким чином, H. рylori впливає на шлункову моторику, особливо в дітей
з ЕБС, а знижену та підвищену шлункову моторику при ФД потрібно
враховувати для індивідуалізації лікування.
Для оцінки моторно-евакуаторної та сенсорної функцій шлунка
використовували УЗ-тест із питним навантаженням. Проаналізували його
результати і виявили в дітей І групи 3 типи моторної функції шлунка; дані
наведено в таблиці 3.24.
Таблиця 3.24
Моторно-евакуаторні порушення шлунка в дітей з функціональною
диспепсією у І групі
Моторно-евакуаторні

І група (n=60)

порушення

n

%±m

Знижена

10

16,6*±2,8

Незмінена

25

41,7±5,5

Підвищена

25

41,7±5,5

Примітка: р<0,05 – статистична різниця між зниженою моторно-евакуаторною
функцією в порівнянні з підвищеною та незміненою.
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Таблиця 3.25
Моторно-евакуаторні порушення шлунка в дітей І групи при різних
клінічних формах функціональної диспепсії.
Моторно-

ПДС (n=27)

евакуаторні

ЕБС (n=14)

ЗФД (n=19)

n

%±m

n

%±m

n

%±m

Знижена

14

51,8±5,3

2

14,3±3,6*

2

10,6±2,9*

Незмінена

11

40,7±4,7

6

42,9±4,8

8

42,1±4,7

Підвищена

2

11,1±2,6

6

42,8±4,7*

9

47,3±5,1*

порушення

Примітка: * р<0,05 – у порівнянні з ПДС

Акомодаційну здатність шлунка після питного навантаження виявлено
достовірно нижчою у І групі (24,7±3,1 см2) у порівнянні з контрольною
групою (31,2±4,3 см2, p=0,035). Розраховували відсоток від площі перетину
склепіння шлунка через 5 хвилин після завершення тесту: у І групі відсоток
склав 85,3±10,5% у порівнянні з групою контролю (70,6±7,2%, p=0,017), що
свідчить про сповільнену евакуацію.
Проаналізували зв’язок акомодаційної здатності шлунка з виникненням
постпрандіальної симптоматики. За результатами УЗ-тесту порушення
здатності шлунка до розтягнення виявлено у 30% дітей з ФД. Установлено
частоту виникнення диспептичних симптомів у І групі в дітей зі зниженою
акомодацією: раннє насичення – у 15 дітей (83,3%, p<0,006), постпрандіальна
тяжкість – у 16 дітей (88,8%, p<0,001); здуття в епігастрії – у 12 дітей (66,6%,
p<0,012), нудота – у 13 дітей (72,2%, p<0,008).
Частота порушень евакуаторної функції шлунка залежала від клінічної
форми ФД: при ПДС і ЗФД порушення акомодації та/або евакуації
спостерігали

значно

частіше

ніж

при

ЕБС

(p<0,05).

Вісцеральна

гіперчутливість переважала також при ЗФД. Отже, результати УЗ-тесту з
питним навантаженням дозволяють інтерпретувати клінічні прояви хвороби.
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Співставлення порушень моторики шлунка за показниками ЕГГдослідження та порушень евакуації шлунка за результатами УЗ-тесту з
питним навантаженням виявило розходження у 4 із 60 дітей і свідчить, що
зазначені тести доповнюють один одного і можуть застосовуватись у
клінічній практиці.
3.1.5. Показники 25-гідроксихолекальциферолу сироватки крові в
обстежених дітей
Для

оцінки

забезпечення

організму

вітаміном

D

визначали

сироватковий 25(ОH)D у всіх дітей І групи. Зниження показника нижче 50
нмоль/л розцінювали як дефіцит вітаміну D, а показники в діапазоні 50-75
нмоль/л – як недостатнє забезпечення [69, 156].
Результати визначення 25(ОH)D сироватки крові в І групі наведено в
таблиці 3.26.
Таблиця 3.26
Показники сироваткового 25(ОН)D у І групі, М±m
ФД
25(ОH)D, нмоль/л
П

(n=60)
58,34±5,09*

Здорові діти з нормальним
забезпеченням 25(ОH)D
(n=15)
97,03±12,01

Примітка: * р<0,05 – різниця показників у І групі в порівнянні зі здоровими дітьми

У І групі показник сироваткового 25(ОH)D сироватки крові склав
38,34±3,12 нмоль/л, а в здорових дітей з нормальним забезпеченням
25(ОН)D – 67,03±4,11, р<0,05.
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Таблиця 3.27
Показники сироваткового 25(ОH)D у І групі залежно від забезпечення
вітаміном D
25(ОH)D, нмоль/л

Показники
М±m

n

%

<50,0

32,9±2,8

20

33,3

50,0-75,0

61,3±4,7

18

30,0

>75,0

92,6±6,5

22

36,7

Вочевидь, у І групі показники 25(ОH)D сироватки крові коливалися в
діапазоні 22,1–140,1 нмоль/л, у 22 (36,7%) дітей спостерігали нормальне
забезпечення вітаміном D, а в інших 38 (63,3%) – недостатнє забезпечення
або дефіцит вітаміну D у 18 (30,0%) та 20 (33,3%) дітей відповідно. Не
встановлено різниці показника 25(ОH)D сироватки крові від пори року його
визначення.
Проаналізували анамнез у цих 38 дітей: у їхньому харчовому раціоні
було недостатньо морських та молочних продуктів. Крім того, установлено,
що значна кількість дітей вели малорухливий спосіб життя: не займалися
спортом, до школи їздили автівками, не мали регулярних прогулянок на
свіжому повітрі.
Можна заключити, що за показником 25(ОH)D сироватки крові, у
63,3% дітей шкільного віку з ФД, асоційованою з H. pylori, спостерігається
недостатнє забезпечення або дефіцит вітаміну D в організмі. Дітям із ФД та
недостатнім забезпеченням або дефіцитом 25(ОH)D під час проведення АГБТ
доцільно призначати ад’ювантну складову у вигляді препарату вітаміну D у
дозі 2000 МО/доба.
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3.2. Клінічне значення неінвазивних методів для оцінки Helicobacter pyloriстатусу обстежених дітей з функціональною диспепсією
H. рylori-статус в обстежених дітей з ФД залежно від віку і статі
наведено в таблиці 3.28.
Таблиця 3.28
Розподіл дітей з функціональною диспепсією, інфікованих H. pylori,
з урахуванням віку та статі
H. pylori «+»
Вік, роки

Дівчатка

Хлопчики

n

%±m

n

%±m

6-9 (n=17)

10

58,8±9,3

7

41,2±8,6

10-13 (n=28)

16

57,1±8,8

12

42,8±8,7

14-17 (n=15)

6

40,0±7,2

9

60,0±9,4

Всього

32

53,3±8,6

28

46,7±8,3

Вочевидь, серед H. pylori-інфікованих переважали дівчатка у віці 6-9
років і 10-13 років, а серед хлопчиків – старші школярі.
3.2.1. Результати 13С-сечовинного дихального тесту
Усім дітям із ФД І групи проводили діагностику H. pylori-інфікування
за допомогою
3.29.

13

С-сечовинного дихального тесту; дані наведено в таблиці
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Таблиця 3.29
Показники 13С-сечовинного дихального тесту в дітей І групи, у 0/00
Параметри
n

Показник
60

min

3,50

max

29,90

Порогове значення
Середнє арифметичне
95% ДІ для середнього арифметичного
Медіана

3,2
12,47
10,43-14,51
11,35

95% ДІ для медіани

7,50-12,21

Середньоквадратичне відхилення

7,89

Стандартна похибка

1,02

Показники

13

С-сечовинного дихального тесту в дітей з ФД коливалися

в діапазоні 3,50-29,90; медіана склала 11,35±1,020/00, 95% ДІ для медіани
склав 7,50-12,210/00. Порогове значення 13С-сечовинного дихального тесту для
30 хвилини встановили на рівні 3,2‰ (розрахунки лабораторії).
Проаналізували зв’язок показника 13С-сечовинного дихального тесту зі
ступенем обсіменіння H. pylori СОШ і встановили, що немає зв’язку між
цими параметрами в обстежених дітей.
Результати

13

С-сечовинного дихального тесту у 68 хворих на ФД

наведено в таблиці 3.30.
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Таблиця 3.30
Чутливість та специфічність 13С-сечовинного дихального тесту в дітей
з функціональною диспепсією.
Результат дослідження

Показники

13

С-сечовинний

еталонних методів

дихальний тест

Дійсно позитивний

60

55

Дійсно негативний

8

7

Хибнопозитивний

-

2

Хибнонегативний

-

4

Чутливість, %:

-

93,2

Специфічність, %:

-

77,8

У 60 дітей за результатами еталонних методів установлено дійсно
позитивні результати дослідження – H. pylori-інфікування; ці діти склали І
групу. Дійсно позитивні результати

13

С-сечовинного дихального тесту

встановлено у 55 дітей, і лише у 2 дітей результат був хибнопозитивним
(результат еталонних методів – негативний). За цими показниками
розраховано чутливість та специфічність: 93,2% і 77,8% відповідно.
Порівняльна оцінка 13С-сечовинного дихального тесту в діагностиці H.
pylori-інфікування дітей з ФД показала високу його чутливість та високу
специфічність.
У підсумку можна заключити, що

13

С-сечовинний дихальний тест та

серологічні тести не є еквівалентними для характеристики змін у шлунку при
гелікобактерній інфекції, але вони можуть слугувати діагностичними
критеріями H. pylori-інфікування та маркерами H. pylori-статусу:
- у дітей з ФД для оцінки H. pylori-статусу доцільно діагностувати
інфікування H. pylori з використанням неінвазивних методів;
- 13С-сечовинний дихальний тест та серологічні тести є діагностичними
критеріями H. pylori-інфекції та критеріями оцінки H. pylori-статусу дитини.
Неінвазивні тести доповнюють один одного при визначенні H. pylori-статусу:
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- у дітей з ФД та H. pylori-статусом для оптимізації АГБТ доцільно
ідентифікувати H. pylori CagA-статус шляхом визначення антитіл до H. pylori
CagA IgG.
Наводимо результати обстеження дитини (клінічний випадок 1).
Клінічний випадок 1. Схема обстеження хворого №42. Хлопчик 10
років, скерований до дігностичного відділення №2. Дата госпіталізації
дитини: 03.12.2015 р. Дата виписки: 18.12.2015 р.
Скарги на болі у верхніх відділах живота, не пов’язані з прийманням
їжі, нудоту, печію, погіршення апетиту.
Хворіє протягом 4 років, відколи з’явилися болі в животі, погіршився
апетит, що зв’язано з емоційним та фізичним навантаженням. Діагностовано
функціональну диспепсію, епігастральний больовий синдром. У травні 2013
року проведено
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С-сечовинний дихальний тест, результат – помірно

позитивний. Дитина від першої вагітності з раннім гестозом. Пологи
фізіологічні, у термін. Маса при народженні – 3,35 кг, зріст – 51 см.
Вигодовування штучне. Вакцинований згідно з календарем щеплень. Хворів
на гостру кишкову інфекцію у віці 3 років, на вітряну віспу – у 5 років.
Алергологічний анамнез не обтяжений. Мати хворіє на хронічний гастрит, у
дідуся по лінії матері виразкова хвороба дванадцятипалої кишки.
Об’єктивно: маса тіла при госпіталізації – 28,5 кг, зріст – 135 см. Маса
тіла при виписці – 28,7 кг. Загальний стан дитини задовільний.
Нормостенічна статура. Шкірні покриви чисті, звичайного кольору.
Кістково-м’язова система без особливостей, язик вологий, корінь його
обкладений білим нальотом, зів блідий. Мигдалики не збільшені. Лімфатичні
вузли не пальпуються. Дихання через ніс вільне, частота дихань – 18 за 1
хвилину. Перкуторно – у легенях ясний легеневий звук, аускультативно –
везикулярне дихання. Частота серцевих скорочень – 86 за 1 хвилину. Границі
серця – відповідно до віку. Тони серця ритмічні, звучні. Живіт правильної
форми, симетричний, приймає участь у диханні; м’який, не болючий.
Доступний глибокій пальпації, не напружений, виявлено болючість в
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епігастрії та правому підребер’ї. Розміри печінки не збільшені. Жовчний
міхур не пальпується. Селезінка не доступна пальпації. Симптомів
подразнення не виявлено. Постукування по нижньому краю реберної дуги по
передній поверхні з обох сторін не болюче. Нирки не пальпуються.
Симптоми постукування в проекції нирок з обох сторін негативні. Зовнішні
статеві органи без особливостей. Сечовипускання вільне, не болюче. Гази
відходять; стілець – 1 раз на добу, оформлений, звичайного кольору.
Неврологічний статус – без особливостей. Огляд ендокринолога – патології
не виявлено.
Загальний аналіз крові при госпіталізації: еритроцити – 4,03*1012/л,
гемоглобін – 113 г/л, швидкість осідання еритроцитів – 3 мм/год, лейкоцити –
8,0*109/л, паличкоядерні – 3%, сегментоядерні – 56%, еозинофіли – 2%,
базофіли – 0, лімфоцити – 38%, моноцити – 1%.
Повторний аналіз крові при виписці: еритроцити – 4,4*1012/л,
гемоглобін – 124 г/л, швидкість осідання еритроцитів – 2 мм/год, лейкоцити –
7,3*109/л, паличкоядерні – 4%, сегментоядерні – 53%, еозинофіли – 1%,
базофіли – 0, лімфоцити – 39%, моноцити – 3%.
Загальний аналіз сечі при госпіталізації: колір світло-жовтий, прозора,
питома вага – 1013, рН – кисла, білок, цукор, жовчні пігменти – не виявлено,
при мікроскопічному дослідженні – еритроцити 0-1 у п/зору, лейкоцити 1-2 в
п/зору, солі – не виявлено, слиз – у незначній кількості.
Аналіз сечі за Нечипоренком: лейкоцити – 500/мл, еритроцити –
250/мл, циліндри – не виявлено.
Глюкоза крові – 5,2 ммоль/л.
Біохімічний аналіз крові: білірубін: загальний – 19,3 мкмоль/л, прямий
– 5 мкмоль/л, непрямий – 14,2 мкмоль/л, сечовина – 3,8 ммоль/л, залишковий
азот – 15,3 ммоль/л, креатинін – 85 мкмоль/л, загальний білок – 70 г/л, АлАт
– 0,4 ммоль/год*л, АсАт – 0,25 ммоль/год*л, амілаза – 32 г/год*л, тимолова
проба – 4,1 одиниць, холестерин – 4,2 ммоль/л, лужна фосфатаза – 155,2
ммоль/год*л.
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Кал на яйця гельмінтів: яйця гельмінтів не виявлено.
Аналіз зішкрібок на ентеробіоз: не виявлено.
Копрологічне

дослідження:

консистенція

м’яка,

оформлений,

коричневого кольору, рН-реакція – 5,2, слизу та крові не виявлено, м’язові
волокна перетравлені без посмугованості, нейтральний жир відсутній,
рослинна клітковина – у незначній кількості; епітелій – 0-2 в п/зору,
лейкоцити – 1-3 в п/зору.
Експрес-рН-метрія: гіперацидність.
Езофагогастродуоденоскопія: стравохід вільний, слизова звичайна,
кардія закрита. У порожнині шлунка немає секрету. Шлунок звичайної
форми, вогнищева гіперемія слизової оболонки в антральному відділі,
складчаcтість звичайна, воротар закритий. Цибулина дванадцятипалої кишки
містить жовч, вогнищева гіперемія слизової оболонки задньої стінки,
постбульбарний відділ звичайний. Ерозивних змін не виявлено.
Швидкий уреазний тест: позитивний.
УЗД органів черевної порожнини. Печінка: розташована звичайно,
розміри не збільшені, форма не змінена, контури чіткі, структура однорідна,
ехогенність її не змінена. Архітектоніка портальних вен та артерій не
змінена. Жовчний міхур: візуалізується, овальної форми, контури рівні,
стінка не потовщена, уміст однорідний, конкрементів не виявлено. Структура
підшлункової залози однорідна, середньої ехогенності, панкреатична протока
не візуалізується. Вільної рідини в черевній порожнині не виявлено. Розміри
селезінки не збільшені.
Результати неінвазивних тестів на H. pylori-інфікування (грудень 2015
року):
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С-сечовинний дихальний тест, результат – помірно позитивний;

визначення антигенів H. pylori у випорожненнях методом ПЛР (квітень 2016
року) – помірно позитивний; визначення сироваткових антитіл трьома
серологічними методами: сироваткові антитіла ІgA до H. pylori – позитивний,
антитіла ІgG до H. pylori – позитивний.
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Ураховуючи скарги дитини, анамнез хвороби та життя, результати
фізикального обстеження, лабораторного та інструментального дослідження,
встановлено діагноз: функціональна диспепсія, епігастрально-больовий
синдром, підвищена кислотоутворююча функція шлунка в Н. рyloriінфікованої дитини.
Хворому призначено дієту та лікування згідно з Протоколом
діагностики та лікування захворювань органів травлення у дітей, яке
включало: мотиліум, лансопразол.
3.2.2. Показники стул-тесту
Основним завданням нашого дослідження був аналіз результатів
визначення антигенів H.pylori у випорожненнях – методом ПЛР (1), методом
«СІТО ТЕSТ - H. pylori Ag» СеrТеst Віоtес.S.L. (2) та «СІТО ТЕSТ - H. pylori
Ag» Pharmasco (3), у 68 дітей з ФД (у 60 дітей І групи та у 8 дітей з H.
pylori«–»); результати наведено в таблиці 3.31.
Таблиця 3.31
Чутливість та специфічність методу визначення антигенів H. pylori у
випорожненнях у дітей з функціональною диспепсією
Результат дослідження
Дійсно позитивний

Визначення антигену H.
pylori у випорожненнях
(1)
(2)
(3)
54
49
45

Дійсно негативний

6

9

8

Хибнопозитивний

3

4

6

Хибнонегативний

5

6

9

Чутливість, %:

91,5

89,1

83,3

Специфічність, %:

66,7

69,2

57,1
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Вочевидь, дійсно позитивні та дійсно негативні результати за методом
ПЛР (1) виявлено у 54 і 6 дітей відповідно. За цими показниками розраховано
чутливість та специфічність: 91,5% та 66,7% відповідно.
Дійсно позитивні та дійсно негативні результати за методом «СІТО
ТЕSТ – H. pylori Ag» СеrТеst Віоtес.S.L. (2) виявлено у 49 і 9 дітей
відповідно: чутливість та специфічність методу – 89,1% та 69,2% відповідно.
Результати методу визначення антигену H. pylori у випорожненнях
«СІТО ТЕSТ – H. pylori Ag» Pharmasco (3): дійсно позитивні та дійсно
негативні виявлено у 45 і 8 дітей відповідно; чутливість та специфічність
методу – 83,3% та 57,1% відповідно.
Порівняльна оцінка чутливості та специфічності виявила високу
чутливість зазначених трьох стул-тестів (83,3-91,5%) при широкому діапазоні
специфічності (57,1-69,2%), що свідчить про їхню взаємозамінність. Тести
визначення антигенів H. pylori у випорожненнях не є еквівалентними для
характеристики змін у шлунку при гелікобактерній інфекції, але вони можуть
слугувати діагностичними критеріїями H. pylori-інфікування та маркерами H.
pylori-статусу.
У підсумку можна заключити, що в дітей з ФД доцільно діагностувати
інфікування H. pylori з використанням як інвазивних, так і неінвазивних
методів; методам визначення антигену H. pylori у випорожненнях властива
висока чутливість і специфічність; вони можуть доповнювати еталонні
методи – дослідження біоптів СОШ – у діагностиці H. pylori-інфікування.
3.2.3. Результати серологічних методів
Результати серологічних методів у 68 хворих на ФД (у 60 дітей І групи
та у 8 дітей з H. pylori«–») наведено в таблиці 3.32.
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Таблиця 3.32
Чутливість та специфічність серологічних тестів у дітей з
функціональною диспепсією.
Результат дослідження

Антитіла до H. pylori сироватки крові
ІgA

IgG

CagA IgG

Дійсно позитивний

35

41

40

Дійсно негативний

5

6

20

Хибнопозитивний

8

7

3

Хибнонегативний

20

14

5

Чутливість, %:

63,6

74,5

88,9

Специфічність, %:

38,5

46,2

87,0

Дійсно позитивні та дійсно негативні результати визначення антитіл до
H. pylori ІgA виявлено у 35 і 5 хворих відповідно; чутливість та
специфічність методу – 63,6% та 38,5% відповідно. Антитіла до H. pylori IgG
виявлено у 41 і 6 хворих відповідно; чутливість та специфічність методу –
74,5% та 46,2% відповідно. Антитіла до H. pylori CagA IgG виявлено у 40 і 20
хворих відповідно; чутливість та специфічність методу – 88,9% та 87,0%
відповідно.
Отже, найвищі показники чутливості та специфичності властиві методу
визначення антитіл до H. pylori CagA IgG сироватки крові, а найнижчі –
методу визначення антитіл до H. pylori IgА: чутливість – 63,6%,
специфічність – 38,5%.
Порівняльна оцінка чутливості серологічних тестів складає 74,5-88,9%
поряд із високою специфічністю (38,5-87,0%), чутливість стул-тесту теж
висока (83,3%-91,5%), але із широким діапазоном специфічності (57,169,2%).
Доступність серологічних тестів у порівнянні з іншими методами
діагностики H. pylori визначає їхнє клінічне значення в педіатричній практиці
для встановлення H. pylori-статусу.
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Проаналізували H. рylori-статус дітей при різних формах ФД; дані
наведено в таблиці 3.33.
Таблиця 3.33
Helicobacter рylori-статус дітей при різних формах функціональної
диспепсії у І групі
H. рylori-статус

ЕБС (n=14)

ПДС (n=27)

ЗФД (n=19)

n

%±m

n

%±m

n

%±m

H. рylori «+» (n=60)

14

23,3±4,6*

27

45,0±6,2

19

31,7±4,8

H. рylori CagA«+» (n=40)

9

22,5±4,7*

13

32,5±5,3*

14

35,0±5,7

Примітка: * р<0,05 – статистична різниця між ЕБС та ПДС

При різних клінічних формах ФД H. рylori CagA«+»-статус переважав у
дітей з ЕБС, ніж із ПДС, р<0,05.
Отже, нами продемонстровано доцільність оцінки в конкретної дитини
її H. pylori-статусу або H. pylori CagA-статусу на основі неінвазивних
методів.
Можна заключити, що в дітей з ФД для оцінки H. pylori-статусу
доцільно використовувати як інвазивні, так і неінвазивні методи. Серологічні
тести в дітей, які вперше отримували АГБТ, використовують для оцінки H.
pylori-статусу й активності H. pylori-інфікування, зокрема за результатами
визначення антитіл до H. pylori IgA та/або визначення антитіл до H. pylori
CagA IgG.
Висновки до розділу 3.
Поглиблене вивчення перебігу ФД у дітей, інфікованих Н. рylori,
дозволило виявити клінічні та параклінічні особливості.
У дітей з ФД, інфікованих Н. рylori, виявлено І (%) та ІІ (%) ступінь
обсіменіння Н. рylori СОШ за відсутності активності запалення та
морфологічних змін. У дітей з ФД, інфікованих Н. рylori, КУФ шлунка була
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підвищеною, на противагу, у дітей з ФД, не інфікованих Н. рylori,
переважала збережена КУФ. Зазначене може бути наслідком впливу Н.
рylori.
Виявлено підвищені показники сироваткового ПГ-1 у дітей з ФД,
інфікованих Н. рylori. Про патогенетичні механізми формування ФД у дітей,
інфікованих Н. рylori, вказують кореляційні зв’язки між такими чинниками:
зворотна кореляційна залежність між ПГ-1 та ступенем обсіменіння Н. рylori
СОШ, а також пряма кореляційна залежність між ступенем обсіменіння Н.
рylori СОШ та показниками недостатнього забезпечення та дефіциту вітаміну
D, що свідчить про безпосередній вплив Н. рylori. Наведене вище є підставою
для вивчення впливу ад’ювантної складової у вигляді препарату вітаміну D
на ефективність АГБТ на основі препарату вісмуту в дітей з ФД, інфікованих
Н. рylori, для розробки на цій основі оптимізації лікування.
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РОЗДІЛ
ТЕРАПІЇ

НА

4.

ЕФЕКТИВНІСТЬ
ОСНОВІ

СХЕМ

ПРЕПАРАТУ

АНТИГЕЛІКОБАКТЕРНОЇ
ВІСМУТУ

В

ДІТЕЙ

З ФУНКЦІОНАЛЬНОЮ ДИСПЕПСІЄЮ
АГБТ у І групі отримували 60 дітей. Для оцінки ефективності АГБТ
обстежених дітей розподілено на 2 лікувальні групи залежно від її варіанту.
Для оцінки ефективності зазначених схем терапії проводили виявлення
антигенів H. pylori у випорожненнях HpSA методом із повторним
дослідженням через 4-6 тижнів після лікування.
4.1. Оцінка ефективності різних схем антигелікобактерної терапії на основі
препарату вісмуту в дітей з функціональною диспепсією
4.1.1. Динаміка клінічних проявів під впливом лікування дітей з
функціональною диспепсією
Вивчали динаміку клінічних проявів під впливом АГБТ. Аналіз
показав, що в дітей з успішною ерадикацією у порівнянні з дітьми з
неуспішною ерадикацією динаміка скарг на тлі АГБТ була різною:
зберігалися скарги на болі в животі у 11 (23,4%) та у 7 (53,8%) пацієнтів
відповідно, скарги на нудоту – у 3 (6,4%) та 5 (38,5%) дітей відповідно,
р<0,05; погіршився апетит у 2 (4,3%) і 4 (30,8%) дітей відповідно, р<0,05;
болючість в епігастрії – у 6 (12,8%) і 5 (38,5%) дітей відповідно.
Результати аналізу клінічних проявів у динаміці під впливом різних
схем АГБТ наведено в таблиці 4.1.

99

Таблиця 4.1
Динаміка клінічних проявів у І групі залежно від ефективності
антигелікобактерної терапії (n=60)
Після лікування
І-1(л)
Клінічні прояви

Біль у животі
Болючість в епігастрії
Нудота
Погіршення апетиту

І-2(л)

Ерадикація

Ерадикація

Ерадикація

Ерадикація

«–»

«+»

«–»

«+»

(n=8)

(n=22)

(n=5)

(n=25)

Абс. (%)

Абс. (%)

Абс. (%)

Абс. (%)

4 (50)

6 (27,3)

3 (60)

5 (20)

3 (37,5)

4 (18,2)

2 (40)

4 (16)

4 (50)

3 (13,6)

1 (20)

0

3 (37,5)

2 (9,1)

1 (20)

0

Вочевидь, динаміка клінічних проявів залежно від лікування в І-1(л) та
І-2(л) групах була аналогічною.
Окрім цього, у жодної дитини І групи, які отримували як 10-денну
ПАГБТ, так і 7-денну трикомпонентну АГБТ на основі препарату вісмуту, не
спостерігали побічних ефектів, тоді як у ІІ-3(л) групі базисна патогенетична
терапія (прокінетики, антацидні, антисекреторні препарати або їх поєднання)
у кожної четвертої дитини супроводжувалася нудотою, іноді відмовою від
приймання зазначених препаратів.
4.1.2. Оцінка ефективності антигелікобактерної терапії
Результати ефективності АГБТ у дітей з ФД у І та ІІ групі наведено в
таблиці 4.2. Показник успішної ерадикації у обстежених дітей у І та ІІ-1(л)
групах склав 75,6% (68 із 90 дітей) і не залежав від клінічної форми ФД: ПДС
– у 81,1%, ЕБС – у 75%, змішана ФД – у 70%.
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Таблиця 4.2
Ефективність антигелікобактерної терапії у обстежених дітей з
функціональною диспепсією
Успішна ерадикація
Абс.
%

Лікувальні
групи

Лікування

І група (n=60)

АГБТ

47

78,3

І-1(л) (n=30)

ПАГБТ на основі вісмуту + вітамін D

22

73,3

І-2(л) (n=30)

7-денна потрійна АГБТ на основі
вісмуту

25

83,3

ІІ-1(л) (n=30)

Стандартна 7-денна потрійна АГБТ на
основі лансопразолу

21

70

ІІ-2(л) (n=17)

Отримували АГБТ (без вітаміну D)

5

29,4

ІІ-3(л) (n=15)

Базисна терапія
(не отримували АГБТ)

–

0

ІІ група (n=62)

У І групі АГБТ була ефективною у 47 (78,3%) дітей: у І-1(л) та І-2(л)
групі – 73,3% і 83,3% відповідно. Проаналізували показник успішної
ерадикації у І групі залежно від тривалості інфікування H. pylori і виявили,
що найвищий показник (96,2%) був у дітей з інфікуванням H. pylori до 1
року, у дітей з інфікуванням 1-3 роки та з інфікуванням понад 3 роки – 17,4%
та 20% відповідно. Висока ефективність АГБТ у дітей з тривалістю
інфікування до 1 року свідчить, що нетривалий стаж інфікування H. pylori є
предиктором успішної ерадикації.
Проаналізувавши ефективність АГБТ з урахуванням статусу H. pylori
CagA, установлено, що показник успішної ерадикації був різним: у І-1(л)
групі ерадикація була успішною у 15 (93,8%) із 16 дітей зі статусом H. pylori
CagA«+», а зі статусом H. pylori CagA«–» – у 7 (50%) дітей (у 7 інших дітей
ерадикація була неуспішною).
У І-2(л) групі ерадикація була успішною у 22 (91,7%) із 24 дітей зі
статусом H. pylori CagA«+», а зі статусом H. pylori CagA«–» – у 3 (50%) дітей
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(у 3 інших дітей ерадикація була неуспішною). Залежно від забезпечення
вітаміном D ерадикація була успішною у 18 (81,8%) із 22 дітей з нормальним
забезпеченням вітаміном D та у 7 (87,5%) дітей з дефіцитом вітаміну D.
Отже, у 37 (92,5%) із 40 дітей зі статусом H. pylori CagA«+» ерадикація
була успішною на противагу 10 (50%) дітям із 20 зі статусом H. pylori
CagA«–».
У ІІ-1(л) групі АГБТ була ефективною у 21 (70%) із 30 дітей: у 20
(95,2%) із 21 дитини зі статусом H. pylori CagA«+» та в 1 (11,1%) із 9 дітей зі
статусом H. pylori CagA«–». Залежно від забезпечення вітаміном D
ерадикація була успішною: у дітей зі зниженим і з нормальним
забезпеченням вітаміном D – 66,7% і 80% відповідно.
Таким чином, у дітей з H. pylori CagA«–»-статусом виявлено низький
показник

успішної

ерадикації

стандартної

схеми

семиденної

трикомпонентної АГБТ на основі ІПП, а H. pylori CagA«–»-статус може
слугувати додатковим предиктором неефективної АГБТ.
У І групі показник успішної ерадикації H. pylori в дітей з недостатнім
забезпеченням або дефіцитом вітаміну D склав 76,3%: у І-1(л) групі – 73,3%,
у І-2(л) групі – 87,5%, на противагу ІІ-1(л) групі – 66,7%. Тобто включення
ад’ювантної складової у вигляді препарату вітаміну D дітям із недостатнім
забезпеченням або дефіцитом вітаміну D підвищує ефективність АГБТ.
Використані схеми АГБТ з урахуванням CagA«+»-статусу і включення
препарату вітаміну D забезпечують високий показник успішної ерадикації у
дітей з ФД − 75,6% проти 23,3% з H. pylori CagA«–»-статусом.
Таким чином, модифіковані схеми на основі препарату вісмуту як у
дітей з H. pylori СagA«+»-статусом, так і в дітей з H. pyloriСagA«–»
забезпечують високий показник успішної ерадикації. У дітей з H.
pyloriСagA«–» та з дефіцитом вітаміну D оптимальним є включення до
ПАГБТ на основі вісмуту ад’ювантної складової у вигляді препарату вітаміну
D. Неуспішна ерадикація H. pylori в І групі зумовлена не лише схемою АГБТ,
а й залежить від показника ПГ-1.
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Проаналізували індивідуальні показники ПГ-1 у І групі до/після
лікування залежно від ефективності АГБТ; дані наведено в таблиці 4.3.
Таблиця 4.3
Показники пепсиногену-1 (нг/мл) у дітей І групи залежно від ефективності
антигелікобактерної терапії (n=60)
ПГ-1(нг/мл)
до лікування
Лікування

Діти з ПГ-1
M±m

Ерадикація «+»
(n=47)
Ерадикація «–»
(n=13)
Не отримували АГБТ
(n=20)
Здорові (n=30)

після лікування

>57,6 нг/мл
n

%

81,6±5,9

23

48,9

92,2±8,5

11

75,3±6,8
51,5±2,7

Діти з ПГ-1
M±m

>57,6 нг/мл
n

%

65,6±5,3

21

44,7

84,6*

69,4±6,7

12

92,3*/ **

9

45,0

68,6±6,2

9

100

4

13,3

-

-

-

Примітка: * р<0,05 – достовірність різниці показника ПГ-1 гіперпепсиногенемічних
дітей з неуспішною ерадикацією в порівнянні з дітьми з успішною ерадикацією;
** р<0,05 – достовірність різниці показника ПГ-1 гіперпепсиногенемічних дітей у
порівнянні зі здоровими дітьми.

Вочевидь, гіперпепсиногенемія після АГБТ зберігалась у 97,1% дітей, в
яких до лікування показник ПГ-1 був високим і поєднувався з підвищеною
КУФ. У 12 (92,3%) дітей із 13 з неуспішною ерадикацією, які були
гіперпепсиногенемічними, показник ПГ-1 склав 69,4±6,7 нг/мл. У 21 (44,7%)
дитини із 47 з успішною ерадикацією була гіперпепсиногенемія, а показник
ПГ-1 склав 65,6±5,3 нг/мл. Зазначене свідчить, що гіперпепсиногенемічний
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показник може слугувати допоміжним маркером неуспішної ерадикації H.
pylori.
Установлено прямий кореляційний зв’язок між ПГ-1 сироватки крові
до лікування та ефективністю АГБТ (r=0,27). Тобто в дітей з високим
показником ПГ-1 (>57,6 нг/мл) спостерігається неуспішна ерадикація H.
pylori.
Наводимо результати лікування дитини з клінічного випадку 1
(продовження).
H. pylori-інфікування дитини, значне обсіменіння при гістологічному
дослідженні біоптатів СОШ і наполегливі вимоги матері дитини провести
антигелікобактерну терапію склали підставу для призначення АГБТ.
Рекомендовано визначити забезпечення організму дитини вітаміном D
(гідроксихолекальциферол сироватки крові (25 (OH) D)); результати
зазначеного тесту – 72,6 нмоль/л. Провели визначення сироваткових антитіл
Cag ІgG до H. pylori: результат – позитивний. Призначено схему ПАГБТ на
основі препарату вісмуту: де-нол 120 мг, флемоксин солютаб 750 мг, – 2 рази
на день (вранці та ввечері) упродовж 5 днів; у наступні 5 днів: де-нол 120 мг,
флемоксин солютаб 750 мг, клацид 250 мг, – 2 рази на день (вранці та
ввечері).
Після

проведеного

10-денного

курсу

лікування

стан

дитини

покращився, відновився апетит, болі в животі не повторилися, на 4-й день
виписаний у задовільному стані. Через 6 тижнів проведено визначення
антигенів H. pylori у випорожненнях: результат – негативний.
Наводимо результати обстеження та лікування дитини (клінічний
випадок 2).
Клінічний випадок 2. Дитина Вікторія Д., 12 років.
Історія хвороби №985. Дата госпіталізації: 15.03.2015 р. Дата виписки:
29.03.2015 р.
Скарги на відчуття переповнення, швидке насичення їжею, тяжкість в
епігастрії, нудоту, поганий апетит, періодично болі у верхніх відділах живота
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та правому підребер’ї, які виникають декілька разів на тиждень, іноді
щоденно.
Хворіє 7 років, у 5-річному віці діагностовано біліарну дисфункцію. За
останні 3 місяці з’явилися нові зазначені скарги. Дівчинка від другої
вагітності з гестозом 1-го триместру, пологи – у термін, народилася з
проявами перинатальної гіпоксії. Вага при народженні – 3,6 кг, зріст – 51 см.
Знаходилася на грудному вигодовуванні. На першому році життя дитину
спостерігав

невролог

у

зв’язку

з

перинатальною

енцефалопатією.

Вакцинована відповідно до кадендаря щеплень. У 3,5-річному віці хворіла на
сальмонельоз. Рідко хворіла на гострі респіраторні захворювання. Відвідує
гуманітарний ліцей з поглибленим вивченням іноземних мов та додатково
курси іноземної мови. Режим дня не виконує, вдома не снідає, обідає у школі,
харчується нерегулярно. Фізична активність недостатня. Мати дитини з 10річного віку хворіє на виразкову хворобу дванадцятипалої кишки з
декількома епізодами кровотеч; у віці 29 років діагностовано виразкову
хворобу шлунка, яку пов’язує з H. pylori-інфекцією.
Маса тіла при госпіталізації – 42 кг, зріст 137 см. Маса тіла при виписці
– 42,5 кг. Загальний стан дитини непорушений. Звичайна будова тіла. Шкірні
покриви чисті, звичайного кольору. Язик вологий, обкладений білим
нальотом біля кореня, зів блідий. Лімфатичні вузли не збільшені. Дихання
через ніс вільне, рівне. При фізикальному обстеженні легенів – без
особливостей. Частота серцевих скорочень – 88 ударів за 1 хвилину. Границі
серця відповідають віку. Тони серця ритмічні, звучні. Живіт правильної
форми, симетричний, приймає участь у диханні. Поверхнева пальпація – без
особливостей. При глибокій пальпації живіт м’який, незначна болючість в
епігастрії, по серединній лінії живота та ліворуч від неї. Жовчний міхур не
пальпується. Край печінки м’яко-еластичний на рівні нижнього краю
реберної дуги. Розміри печінки не збільшені. Селезінка не пальпується.
Симптоми подразнення очеревини відсутні. Аскультативно – перистальтика
задовільна. Нирки не пальпуються. Симптом постукування по правому
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передньому краю реберної дуги та симптом Пастернацького з обох боків – не
виявлено. Зовнішні статеві органи без особливостей, ознак пубертації немає.
Сечовипускання вільне, 6-7 разів на добу. Гази відходять, стілець
оформлений, звичайного кольору. Неврологічний статус – без особливостей.
Дитину оглянув ендокринолог – порушень не виявлено.
Загальний аналіз крові: еритроцити – 4,53*1012/л, гемоглобін – 131 г/л,
швидкість осідання еритроцитів – 5 мм/год, лейкоцити – 7,3*109/л,
паличкоядерні – 4%, сегментоядерні – 59%, еозинофіли – 4%, базофіли – 0,
лімфоцити – 30%, моноцити – 3%.
Загальний аналіз крові при виписці: еритроцити – 4,76*1012/л,
гемоглобін – 134 г/л, швидкість осідання еритроцитів – 2 мм/год, лейкоцити –
7,0*109/л, паличкоядерні – 2%, сегментоядерні – 55%, еозинофіли – 2%,
базофіли – 0, лімфоцити – 38%, моноцити – 3%.
Загальний аналіз сечі: колір жовтий, прозора, питома вага – 1020 рН,
слабокисла, білок, цукор, жовчні пігменти – не виявлено, еритроцити – 1-3 в
п/зору, лейкоцити – 1-2 в п/зору, бактерії та грибки – «–», слиз – невелика
кількість.
Глюкоза крові – 4,2 ммоль/л.
Біохімічний аналіз крові: білірубін загальний – 21,3 мкмоль/л, білірубін
прямий – 3 мкмоль/л, непрямий – 13 мкмоль/л, сечовина – 4,5 ммоль/л,
залишковий азот – 17,3 ммоль/л, креатинін – 72 мкмоль/л, загальний білок –
68 г/л, АлАТ – 44 мкмоль/год*л, АсАТ – 42 мкмоль/год*л, тимолова проба –
2,6 одиниць, холестерин – 4,2 ммоль/л, лужна фосфатаза – 205,6
ммоль/год*л.
Кал на яйця гельмінтів: яйця гельмінтів не виявлено.
Аналіз на ентеробіоз – «–».
Копрограма: м’яка консистенція, світло-коричневий колір, рН –
нейтральний, слиз та кров, м’язові волокна, нейтральний жир – не виявлено;
епітелій – 0-1 в п/зору, лейкоцити – 1-3 в п/зору.
Експрес-рН-метрія: гіперацидність.
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Езофагогастродуоденоскопія: стравохід вільний, слизова звичайна,
кардія закрита. У порожнині шлунка секрету немає. Шлунок звичайної
форми,

слизова

оболонка

блідо-рожева,

складчастість

звичайна,

у

антральному відділі – у вигляді «бруківки»; пілорус закритий. У цибулині
дванадцятипалої кишки незначна кількість секрету жовтого кольору.
Патологічних змін не виявлено.
Швидкий уреазний тест: позитивний.
Морфологічне дослідження біоптатів антрального відділу шлунка:
обсіменіння H. pylori ІІ ступеня. Морфологічних змін, активного запалення
не виявлено.
УЗД органів черевної порожнини. Печінка – розміри не збільшені,
ехогенність звичайна, однорідна, об’ємних процесів не виявлено. Портальна
вена і судинна архітектоніка печінки – без особливостей. Жовчний міхур:
форма овальна, стінка незмінена, вміст однорідний. Конкрементів та ознак
холестазу немає. Підшлункова залоза звичайної ехогенності, однорідна,
панкреатична протока не розширена. Вільної рідини в черевній порожнині не
виявлено. Селезінка звичайної форми та розмірів.
УЗ-тест із питним навантаженням: сповільнена моторика шлунка.
Результати тестів на H. pylori-інфікування за допомогою неінвазивних
тестів:

13

С-сечовинний дихальний тест (жовтень 2015 року) – помірно

позитивний; визначення антигенів H. pylori у випорожненнях методом ПЛР
(квітень 2016 року) – помірно позитивний; визначення сироваткових антитіл
трьома серологічними методами: сироваткові антитіла ІgA до H. pylori –
позитивний, антитіла ІgG до H. pylori – позитивний.
Ураховуючи

скарги,

анамнез

хвороби

та

життя,

результати

об’єктивного, лабораторного та інструментального обстеження, установлено
діагноз: функціональна

диспепсія,

постпрандіальний дистрес-синдром,

підвищена кислотоутворююча функція шлунка, сповільнена моторика
шлунка в дитини, інфікованої H. pylori.
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Призначено дієту та лікування: домперидон (Мотиліум) 10 мг 3 рази на
день. Ураховуючи H. pylori-інфікування дитини, її H. pylori-статус
(CagA«+»), наполегливі вимоги матері дитини провести антигелікобактерну
терапію (одночасно у всіх членів родини), планується провести АГБТ на
основі препарату вісмуту. Рекомендовано визначити забезпечення організму
дитини вітаміном D (гідроксихолекальциферол сироватки крові (25 (OH) D)).
Результати цього тесту – 48 нмоль/л. Провели визначення сироваткових
антитіл Cag ІgG до H. pylori: результат – позитивний. Призначено схему
ПАГБТ на основі препарату вісмуту: де-нол 180 мг, флемоксин солютаб 1000
мг, – 2 рази на день (вранці та ввечері) упродовж 5 днів; у наступні 5 днів: денол 150 мг, флемоксин солютаб 1000 мг, клацид 375 мг, – 2 рази на день
(вранці та ввечері).
Під впливом зазначеного лікування болі в епігастрії зникли на 4 день,
нудота – на 5 день, відчуття переповнення шлунка – на 7 день; на 8 день
покращився апетит. Виписана додому в задовільному стані.
Через 6 тижнів проведено визначення антигенів

H. pylori у

випорожненнях: результат – негативний.
Проведено аналіз фармакоекономічного показника – ЧХНЛ (NNT). При
розрахунку ЧХНЛ для І групи та ІІ-2(л) групи було встановлено, що у 12
(75,5%) дітей ІІ-2(л) групи та у 13 (21,7%) дітей І групи виявили
несприятливий результат. Відповідно, зниження абсолютного ризику склало
20,6% (95% ДІ 14,0%-57,5%), тобто пропонована методика знижує ризик
неуспішної ерадикації на 20,6% порівняно з АГБТ без вітаміну D. ЧХНЛ =
4,9 дітей (95% ДІ 2,8-25,3), p=0,028, тобто необхідно піддати лікуванню в
середньому 5 дітей, щоб отримати додатково одного вилікуваного хворого в
порівнянні з патогенетичним методом лікування.
У підсумку можна заключити, що трикомпонентна 7-денна АГБТ і 10денна послідовна на основі препарату вісмуту забезпечують високий
показник ерадикації H. pylori. Ефективність ерадикації H. pylori залежить від
предикторів ефективності АГБТ – CagA-статусу і забезпечення організму
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дитини вітаміном D і не залежить від клінічної форми ФД. Дітям із H. pylori
CagA«–»-статусом у поєднанні зі зниженим забезпеченням або дефіцитом
вітаміну D доцільно включати ад’ювантну складову у вигляді препарату
вітаміну D до 10-денної послідовної АГБТ на основі препарату вісмуту, що
підвищує ефективність ерадикації H. pylori.
4.2. Показання для проведення антигелікобактерної терапії та критерії її
вибору
Проаналізували показання до проведення АГБТ у дітей І групи;
результати наведено в таблиці 4.4.
Таблиця 4.4
Показання до проведення антигелікобактерної терапії у дітей І групи
Показання

Кількість дітей
Абс.

%

Одночасне проведення АГБТ із членами родини

24

40,0

Виявлено обсіменіння H. pylori ІІ ступеня в

13

21,7

23

38,3

біоптатах СОШ
H. pylori CagA-статус

У 24 дітей з ФД, інфікованих H. pylori, показання до планування АГБТ
виникли у зв’язку з необхідністю одночасного її проведення іншим членам
родини першого або другого ступеня споріднення, які хворіли на гастрит,
дуоденальну виразку або рак шлунка. Крім того, у 13 дітей показанням до
АГБТ було обсіменіння H. pylori ІІ ступеня в біоптатах СОШ, а в решти 23
дітей з тривалим інфікуванням H. pylori та наявним H. pylori CagA-статусом
– вимоги батьків.
Крім того, ураховували результати серологічних тестів: серопозитивні
показники H. pylori IgG та високі показники H. pylori IgA та/або позитивні
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результати H. pylori CagA були показанням для проведення АГБТ. Слід
зазначити, що серопозитивні показники H. pylori за негативних результатів
визначення антитіл до антигену H. pylori IgA та/або H. pylori CagA не є
протипоказанням для призначення АГБТ, але її ефективність у таких дітей
значно нижча.
У дітей з H. pylori CagA«+»-статусом спостерігали високі титри антитіл
до H. pylori IgA, що може слугувати показником високої активності інфекції
H. pylori.
Таким чином, H. pylori CagA«+»-статус дитини з ФД є критерієм
відбору хворого для проведення АГБТ.
У підсумку можна заключити, що при відборі дітей з ФД для
проведення АГБТ слід ураховувати H. pylori CagA«+»-статус дитини в
поєднанні з підвищенними титрами H. pylori IgG або високими титрами
антитіл IgA, а також одночасне проведення АГБТ у членів родини першого
або другого ступеня споріднення та обсіменіння H. pylori ІІ ступеня в
біоптатах СОШ.
Перспективи подальших досліджень полягають у комплексній оцінці
клінічного значення зазначених трьох груп неінвазивних методів для
спостереження в динаміці за дітьми з ФД та для оцінки ефективності АГБТ.
4.3. Спостереження в катамнезі
У І групі спостереження в катамнезі впродовж 1 року встановило, що в
дітей з успішною ерадикацією та в дітей з неуспішною ерадикацією
результати лікування були різними. Аналіз показників КУФ через 12 місяців
після АГБТ у І групі виявив: у 4 дітей з успішною ерадикацією H. pylori КУФ
була порушеною, з них у 3 – підвищеною, в 1 – зниженою. На противагу, у
дітей з неуспішною ерадикацією порушення КУФ виявлено у 12 із 13: у 10 –
підвищену, у 2 дітей – знижену; саме в цих дітей упродовж 1 року наступили
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рецидиви хвороби – по 1 у 5 дітей, в інших 5 – по 2 рецидиви, по 3 рецидиви
– у 2 дітей.
Крім того, у І групі через 6 та 12 місяців після АГБТ повторно провели
HpSA тест у 25 дітей з успішною ерадикацією. Позитивний результат через 6
місяців спостерігали у 4 (8,5%) дітей, через 12 місяців – у 3 (6,4%) дітей.
Отже, у 7 (17,5%) дітей з ФД через 12 місяців після АГБТ наступила
реінфекція H. pylori, що свідчить про високий відсоток повторного
інфікування.
Провели спостереження в катамнезі через 6 та 12 місяців у І групі;
частота рецидивуючого перебігу хвороби після АГБТ наведена на рисунку
4.1.
45,0%
38,2%

40,0%

35,3%
35,0%
30,0%
25,0%

І група

20,0%
15,4%
15,0%

18,2%

14,6%
14,1%

НрCagA«+»

НрCagA«-»

10,0%
5,0%
0,0%
6 місяців.

6-12 місяців

Рис. 4.1. Частота рецидивуючого перебігу ФД у І групі з успішною
ерадикацією, з урахуванням H. pylori CagA-статусу.
Вочевидь, у 47 хворих з успішною ерадикацією через 6 місяців
спостерігався рецидивуючий перебіг хвороби у 17 (36,2%) дітей; через 6-12
місяців – ще у 7 (23,3%) дітей. Отже, у 24 (51,1%) дітей через 12 місяців після
АГБТ спостерігали рецидивуючий перебіг ФД, і лише у 4 (16,7%) із них
наступила реінфекція H. pylori.
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Таким чином, після успішної ерадикації H. pylori впродовж 1 року
рецидиви були відсутні у 23 (48,9%) дітей, на противагу цьому, у дітей з
неефективною ерадикацією рецидиви через 1 рік наступили у всіх дітей.
Співставивши

частоту

рецидивуючого

перебігу

після

успішної

ерадикації H. pylori впродовж року в дітей з недостатнім забезпеченням або
дефіцитом вітаміну D та в дітей з нормальним забезпеченням вітаміном D, не
встановлено різниці. Отже, включення вітаміну D до схеми АГБТ підвищує
показник успішної ерадикації H. pylori при ФД, але не впливає на
рецидивуючий перебіг хвороби в подальшому.
Перспективним напрямком подальших досліджень є лонгітудинальні
спостереження за дітьми з ФД для вивчення показань до індивідуалізованого
тестування на H. pylori-інфікування з урахуванням H. pylori CagA-статусу, а
також оцінка ефективності інших ад’ювантних складових до АГБТ для
контролю гелікобактерної інфекції у дітей з ФД у родинах із високим
ступенем контамінації H. pylori.
Висновки до розділу 4.
У дітей з ФД не встановлено зв’язку між H. pylori CagA-статусом і
клінічною формою хвороби.
При ФД у дітей, інфікованих H. pylori, необхідно індивідуалізувати
показання до призначення АГБТ у разі: одночасного проведення у членів
родини І та ІІ ступеня спорідненості з виразковою хворобою і раком шлунка,
наявності інфікування дитини H. pylori CagA«+», виявлення значного
обсіменіння H. pylori в біоптатах СОШ.
У дітей з ФД як 10-денна ПАГБТ, так і 7-денна трикомпонентна АГБТ
на основі препарату вісмуту забезпечують високий показник ерадикації H.
pylori. Найвищий показник успішної ерадикації (96,2%) спостерігали в дітей
з інфікуванням H. pylori до 1 року, у дітей з інфікуванням 1-3 роки та з
інфікуванням понад 3 роки – 17,4% та 20% відповідно. Висока ефективність
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АГБТ у дітей з тривалістю інфікування до 1 року свідчить, що нетривалий
стаж інфікування H. pylori є предиктором успішної ерадикації.
Ефективність ерадикації H. pylori при ФД у дітей залежить від
предикторів ефективності АГБТ – CagA-статусу і забезпечення організму
дитини вітаміном D, і не залежить від клінічної форми ФД. Дітям із H. pylori
CagA«–»-статусом у поєднанні зі зниженим забезпеченням або дефіцитом
вітаміну D доцільно включати ад’ювантну складову у вигляді препарату
вітаміну D у дозі 2000 МО/доба до 10-денної послідовної АГБТ на основі
препарату вісмуту для підвищення ефективності ерадикації Н. pylori.
Матеріали, викладені в даному розділі, відображені в наступних
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РОЗДІЛ 5. АНАЛІЗ І УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ
Римські рекомендації IIІ та IV є базисом як для клінічної практики, так і
для проведення подальших наукових досліджень [123, 124]. У порівнянні з
Рр-ІІІ, у Рр-IV основу діагностики ФД перенесено з виключення органічної
природи хвороби на оцінку клінічних симптомів: запропоновано у визначенні
ФД не використовувати складову «немає доказів за органічне захворювання»,
а рекомендовано зосередитися на клінічних симптомах. Тобто діагноз ФД
базується на клінічних проявах з мінімальним використанням діагностичних
тестів.
У Рр-III наведено діагностичні критерії, класифікацію ФД, а диспепсію
у дітей, інфікованих H. pylori, віднесено до функціональних захворювань
[122]. Визначено клінічні форми ФД: ПДС, ЕБС та змішана ФД. У Рр-ІІІ
дітям та дорослим із ФД було рекомендовано призначати АГБТ у разі
виявлення H. pylori-інфікування та з урахуванням тривалого її перебігу [122,
144, 172]. Сучасна стратегія АГБТ передбачає включення ад’ювантних
складових. Вивчили ефективність 2 схем АГБТ з включенням ад’ювантної
складової у вигляді пробіотика у 30 дітей молодшого шкільного віку з ФД: 20
дітей основної групи отримували препарат вiсмуту і симбіотик курсом 10
днів, 10 дітей групи порівняння – стандартну потрійну терапію першої лінії
на основі вісмуту. Показник успішної ерадикації в основній групі склав 35%,
а в групі порівняння – 30% [15]. Отже, у дітей з ФД зазначеним схемам АГБТ
властивий низький показник успішної ерадикації.
На відміну від Рр-ІІІ, у Рр-IV зазначено, що недоцільно проводити
тестування

на

H.

pylori-інфікування,

оскільки

останнє

зазвичай

є

безсимптомним [124]. Крім того, інфікування H. pylori частіше відбувається в
дитячому віці й лише в частини дітей супроводжується клінічними проявами
[159, 201].
У Рр-III особливий акцент у веденні хворих на ФД, інфікованих H.
рylori, поставлено на неінвазивні методи тестування на H. рylori. У клінічній
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практиці у хворих із ФД, у яких на першому етапі спостереження немає
підстав для проведення гастроскопії і дослідження біоптатів СОШ, діагноз є
клінічним. За наявності тривалих порушень шлункової секреції і моторики в
дітей з ФД використовують широкий спектр неінвазивних методів. У разі їх
позитивного результату діагностують H. рylori-інфікування конкретної
дитини. Крім того, немає однозначної думки про роль H. рylori в розвитку й
перебігу ФД у дітей. Клінічне значення неінвазивних методів у дітей з ФД
вивчено недостатньо.
Золотим стандартом визначення Н. pylori в дорослих із ХГП є інвазивні
методи: ЕГДС і дослідження біоптатів СОШ [170, 171]. Оскільки в дітей під
час ЕГДС існує високий ризик інфікування Н. pylori та вірусами гепатиту В
та

С,

використовують

неінвазивні

безпечні методи

для

виявлення

інфікування Н. pylori за наявності протипоказань до ЕГДС і/або біопсії СОШ,
а також для визначення Н. pylori-статусу [19, 177]. Ураховуючи, що в Рр-ІІІ
при виявленні Н. pylori-інфікування у хворих на ФД доцільно запропонувати
АГБТ за відсутності протипоказань [123], потребують вивчення клінічного
значення неінвазивні методи визначення Н. pylori-статусу в дітей з ФД для
розробки показань до проведення АГБТ.
Усе зазначене визначило проведення нашого дослідження, доповнило
його мету й завдання. Під нашим спостереженням перебували 60 дітей з ФД
у віці 6-17 років, з них 28 хлопчиків (46,7%) і 32 дівчинки (53,3%).
Діагностували три клінічні форми ФД: ПДС – у 27 дітей, ЕБС – у 14, змішана
ФД – у 19 дітей.
У направленні на госпіталізацію було зазначено різні діагнози (гастрит,
гастродуоденіт, дуоденіт... H. pylori-інфікування та інші), але в жодному з
випадків діагноз функціональна диспепсія не встановлювався. Зазначене
свідчить про гіподіагностику ФД. Перед проведенням інструментальних
досліджень ураховували згоду дитини та її батьків на участь у них. На
першому етапі дослідження проведено верифікацію діагнозу – виключали
деструктивну гастродуоденальну патологію при гастродуоденоскопії.
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Діагноз ФД верифікували за Рр-ІІІ та IV. Діагностику та лікування
дітей з ФД проводили згідно з наказом МОЗ України №59 від 29.01.2013
року.

Діагностували

ФД

після

виключення

органічної патології за

результатами ендоскопії та гістологічного дослідження біоптатів.
Усім дітям на першому етапі було проведено гастроскопічне
дослідження для виключення деструктивних змін СОШ та СОД. У результаті
дослідження було встановлено, що Н. руlоrі-інфікування виявлено майже в
половини хворих на ФД (29) без візуальних змін у СОШ та СОД, а в іншої
половини (31) – при еритематозній гастропатії та еритематозній дуоденопатії.
У І групі гастроентерологічний родинний анамнез (батьки та/чи
родичі І або ІІ лінії споріднення) був обтяжений у 46 (76,6%) дітей: у 26,7% –
гастродуоденальними захворюваннями, у 8,3% – захворюваннями печінки та
жовчного

міхура,

у

41,7%

–

поєднаною

гастродуоденальною

та

гепатобіліарною патологією. Зазначене свідчить про значення спадкових
чинників у розвитку ФД. У дітей з обтяженою спадковістю хвороба
маніфестувала у 8,7+2,1 року, на відміну від дітей з необтяженою
спадковістю (11,3+2,9 року).
Аналіз психосоціальних чинників виявив нераціональне харчування:
30% дітей харчувались нерегулярно (2-3 рази на день), 40% дітей вживали
газовані напої та продукти, що містять підсилювачі смаку та барвники, тільки
в половини дітей у родинах приділяли увагу здоровому харчуванню.
Більшість дітей (72,5%) понад 3 години на день витрачали на перегляд
телепередач та комп’ютерні ігри, а також не перебували на прогулянках,
62,5% – на підготовку уроків. Отже, у більшості випадків діти з ФД зазнали
впливу гіподинамії, інформаційного перевантаження та психоемоційної
напруги.
Дітям із ФД властива мінливість больових проявів та поєднання з
диспептичними. У разі ЕБС домінують болі в епігастрастрії та/або навколо
пупка, а при ПДС – диспептичні прояви, у разі змішаної ФД – поєднання
болю та диспептичних проявів.
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У І групі КУФ була підвищеною у 28 дітей, збереженою – у 27,
зниженою – у 5 дітей. Підвищеною КУФ у дітей 6-11 років була в 42,3%, у
дітей 12-17 років – у 58,8%, і не залежала від тривалості хвороби і тривалості
інфікування H. pylori. Показники підвищеної КУФ у дітей з різними
клінічними формами ФД: у дітей з ПДС – 44,4%, у дітей з ЕБС – 50%, у дітей
зі змішаною ФД – 47,4%. Підвищена КУФ шлунка в обстежених дітей
супроводжувалася болями в епігастрії, а основним чинником її підвищення
може бути інфікування їх H. pylori. Зазначене враховували при виборі схеми
АГБТ: при підвищеній КУФ призначали лансопразол, а при збереженій та
зниженій – препарат вісмуту.
Співставлення показників КУФ шлунка І групи з показниками ІІ
групи не виявило різниці. Порівняння показників КУФ у І групі залежно від
H. pylori СаgA-статусу також не виявило суттєвої різниці. Отже, не було
встановлено зв’язку між інфікуванням H. pylori та вираженістю клінічних
проявів в обстежених дітей з ФД.
У І групі показники сироваткового ПГ-1 знаходились у межах 31,5110,3 нг/мл, а в здорових – у межах 20-98 нг/мл. В останніх показники
концентрувались у діапазоні 46,2-57,6 нг/мл, що було прийнято нами за
норму. При ФД в обстежених дітей переважали значно вищі показники ПГ-1
– понад 57,6 нг/мл, що характеризували як гіперпепсиногенемію. У здорових
дітей підвищений показник ПГ-1 виявлено лише в 16,7%, при ФД – у 50,9%,
що дозволило розглядати гіперпепсиногенемію як маркер ФД, асоційованої з
H. pylori. Крім того, у гіперпепсиногенемічних хворих мала місце підвищена
КУФ шлунка.
Перший напрям нашого дослідження – визначити Н. pylori-статус у
дітей з ФД за допомогою неінвазивних методів. У І групі виявлено антитіла
до антигену H. pylori СаgA та/або антиген CagA методом ПЛР сироватки
крові в 40 дітей. Отже, у І групі зі статусом H. pylori СаgA«+» було 40 дітей,
а зі статусом H. pylori СаgA«–» – 20. Тривалість інфікування H. pylori в І
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групі склала: уперше виявлене інфікування H. pylori у 27 дітей, інфікування
1-2 роки – у 12, 2-3 роки – у 11, інфікування понад 3-5 років – у 10 дітей.
В обстежених дітей з ФД було виявлено позитивні результати
визначення антигенів H. pylori у випорожненнях та

13

С-сечовинного

дихального тесту, що підтверджувало H. pylori«+»-статус.
Результати

13

С-сечовинного дихального тесту в 68 хворих на ФД: у 60

дітей із 68 обстежених за результатами еталонних методів виявлено дійсно
позитивні результати дослідження. Дійсно позитивні результати

13

С-

сечовинного дихального тесту встановлено в 55 дітей, і лише у 2 дітей
результат був хибнопозитивним (результат еталонних методів – негативний).
За цими показниками розраховано чутливість та специфічність: 93,2% і
77,8% відповідно. Порівняльна оцінка

13

С-сечовинного дихального тесту в

діагностиці H. pylori-інфікування дітей з ФД показала високу його чутливість
та високу специфічність.
Проаналізували

результати

визначення

антигенів

H.

pylori

у

випорожненнях у 68 хворих на ФД: дійсно позитивні та дійсно негативні
результати за методом 1 виявлено в 54 і 6 дітей відповідно: чутливість та
специфічність методу – 91,5% та 66,7% відповідно.
Дійсно позитивні та дійсно негативні результати за методом 2 виявлено
в 49 і 9 дітей відповідно: чутливість та специфічність методу – 89,1% та
69,2% відповідно.
Результати методу 3 визначення антигену H. pylori у випорожненнях:
дійсно позитивні та дійсно негативні виявлено в 45 і 8 дітей відповідно;
чутливість та специфічність методу – 83,3% та 57,1% відповідно.
Порівняльна оцінка зазначених трьох тестів визначення антигену H.
pylori у випорожненнях у діагностиці H. pylori-інфікування дітей з ФД
показала високу чутливість усіх трьох зазначених тестів і високу
специфічність перших двох.
Результати серологічних методів у 68 хворих на ФД. Дійсно позитивні
та дійсно негативні результати визначення антитіл до H. pylori ІgA виявили у
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35 і 5 хворих відповідно; чутливість та специфічність методу – 63,6% та
38,5% відповідно. Антитіла до H. pylori IgG виявлено в 41 і 6 хворих
відповідно; чутливість та специфічність методу – 74,5% та 46,2% відповідно.
Антитіла до H. pylori CagA IgG виявлено в 40 і 20 відповідно: чутливість та
специфічність методу – 88,9% та 87,0% відповідно.
Провели порівняння чутливості та специфичності трьох серологічних
методів дослідження і встановили, що найвищі показники чутливості та
специфичності властиві методу визначення антитіл до H. pylori CagA IgG
сироватки крові, а найнижчі – методу визначення антитіл до H. pylori IgА:
чутливість – 63,6%, специфічність – 38,5%.
Порівняльна оцінка чутливості серологічних тестів складає 74,5%88,9% поряд із високою специфічністю (38,5%-87,0%), чутливість стул-тесту
теж висока (83,3%-91,5%), але із широким діапазоном специфічності (57,1%69,2%). Зазначене свідчить, що серологічні та стул тести є взаємозамінними
та можуть доповнювати один одного, але в немовлят і дітей перевагу
надають

стул-тесту

(не

складно

зібрати

зразок),

що

співпадає

з

рекомендаціями інших дослідників [160].
За результатами серологічних тестів зроблено заключення щодо
відбору дітей з ФД для проведення АГБТ: серопозитивні показники H. pylori
IgG та високі показники активності інфекції H. pylori (позитивні результати
визначення антитіл до антигену H. pylori IgA та/або позитивні результати
визначення антитіл до антигену H. pylori CagA) є показанням для проведення
АГБТ; серопозитивні показники H. pylori, але за негативних показників
активності інфекції H. pylori (негативні результати визначення антитіл до
антигену H. pylori IgA та/або негативний результат визначення антитіл до
антигену H. pylori CagA) не є протипоказанням для призначення АГБТ, але її
ефективність у таких дітей значно нижча.
Серологічні тести та визначення антигенів H. pylori у випорожненнях
можуть слугувати як діагностичними критеріями H. pylori-інфікування, так і
для оцінки H. pylori-статусу.
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Таким

чином,

проведене

нами

дослідження

продемонструвало

доцільність оцінки в конкретної дитини її H. pylori-статусу на основі
неінвазивних тестів. H. pylori CagA«+»-статус дитини з ФД є критерієм
відбору хворого для проведення АГБТ.
У підсумку можна заключити, що

13

С-сечовинний дихальний тест та

серологічні тести не є еквівалентними для характеристики змін у шлунку при
гелікобактерній інфекції, але вони можуть слугувати діагностичними
критеріями H. pylori-інфікування та маркерами оцінки H. pylori-статусу.
Відібрали 60 дітей, інфікованих H. pylori, з діагнозом ФД, яким
планували АГБТ. Перед проведенням АГБТ у всіх дітей визначили 25(ОН)D,
а в частини дітей за відсутності визначення сумарних антитіл до антигену H.
pylori СаgA сироватки крові – антиген CagA методом ПЛР. За результатами
визначення 25(ОН)D нормальне забезпечення вітаміном D встановлено у 22
дітей І-2(л) групи, а знижене забезпечення або дефіцит вітаміну D – у 38
дітей І-1(л) і І-2(л) групи: у 30 та у 8 дітей відповідно.
Можна припустити, що у 63,3% дітей з ФД відмічається недостатнє
надходження екзогенного та порушення синтезу ендогенного вітаміну D.
Відомо, що в печінці відбувається утворення транспортної форми вітаміну D
за участю мікросомального ферменту 25-гідроксилази, тому зниження
показника 25(ОH)D у дітей з ФД може бути пов’язано з поліморфізмом або
мутацією генів ферменту 25-гідроксилази [69].
Дані літератури щодо впливу вітаміну D на функціонування різних
органів та систем організму в школярів із ФД, яким призначено АГБТ,
свідчать про те, що препарат вітаміну D може бути важливою ад’ювантною
складовою.
Другий напрям проведеного дослідження – оптимізувати схеми АГБТ
на основі препарату вісмуту в дітей з ФД та оцінити їх ефективність.
Показник ефективної ерадикації у дітей І групи склав 78,3% (47 із 60 дітей): у
І-1(л) та І-2(л) групі – 73,3% і 83,3% відповідно. Проаналізували показник
ефективної ерадикації з урахуванням клінічної форми ФД і встановили, що
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він склав при ПДС 77,8%, при ЕБС – 78,6%, при змішаній ФД – 78,9%, і не
залежав від клінічної форми.
Динаміка клінічних проявів ФД після завершення АГБТ була різною:
у 15 із 47 дітей з успішною ерадикацією (31,9%) та у 12 з 13 дітей з
неуспішною ерадикацією (92,3%).
У І групі проаналізували показник успішної ерадикації H. pylori
залежно від тривалості інфікування Н. pylori та встановили, що найвищий
показник (96,2%) був у дітей з інфікуванням H. pylori до 1 року, у дітей з
інфікуванням 1-3 роки та з інфікуванням понад 3 роки – 17,4% та 20%
відповідно. Висока ефективність АГБТ у дітей з тривалістю інфікування до 1
року свідчить, що нетривалий стаж інфікування H. pylori є предиктором
успішної ерадикації.
У 24 дітей І групи показання до застосування АГБТ базувалося на
одночасному її проведенні членам родини першого або другого ступеня
споріднення, хворим на хронічний гастрит, дуоденальну виразку або рак
шлунка. У І-1(л) та І-2(л) групу увійшли 11 та 13 дітей відповідно: показник
успішної ерадикації спостерігали у 21 дитини з 24. Зазначене свідчить про
високий показник успішної ерадикації у дітей з осередку з високим
інфікуванням H. рylori, що збігається з результатами інших дослідників
[93, 149].
У І групі ефективною АГБТ була у 47 (78,3%) із 60 дітей з ФД: у І-1(л)
та І-2(л) групі 73,3% і 83,3% відповідно. Проаналізувавши ефективність
АГБТ з урахуванням статусу H. pylori CagA, встановлено, що показник
успішної ерадикації був різним: у І-1(л) групі ерадикація була успішною у 15
(93,8%) із 16 дітей зі статусом H. pylori CagA«+», а зі статусом H. pylori
CagA«–» – у 7 (50%) дітей (у 7 інших дітей ерадикація була неуспішною).
У І-2(л) групі ерадикація була успішною у 22 (91,7%) із 24 дітей зі
статусом H. pyloriCagA«+», а зі статусом H. pylori CagA«–» – у 3 (50%) дітей
(у 3 інших дітей ерадикація була неуспішною). Залежно від забезпечення
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вітаміном D ерадикація була успішною у 18 (81,8%) із 22 дітей із нормальним
забезпеченням вітаміном D та у 7 (87,5%) дітей із дефіцитом вітаміну D.
У ІІ-1(л) групі АГБТ була ефективною у 21 (70%) з 30 дітей: у 20
(95,2%) із 21 дитини зі статусом H. pylori CagA«+» та у 1 (11,1%) із 9 дітей зі
статусом H. pylori CagA «–». У зазначеній групі, ІІ-1(л), у дітей з H.
pyloriCagA«–»-статусом виявлено низький показник успішної ерадикації у
разі семиденної трикомпонентної стандартної АГБТ на основі інгібітора
протонної помпи. Отже, H. pylori CagA«–»-статус дітей з ФД може слугувати
додатковим предиктором неефективної АГБТ.
Співставлення показників успішної ерадикації H. pylori в дітей з
недостатнім забезпеченням або дефіцитом вітаміну D у всіх трьох
лікувальних групах виявило, що найвищі показникі були в І-2(л) групі –
87,5% і І-1(л) групі – 73,3%, а найнижчий – у групі ІІ-1(л) – 4 (14,3%) дітей.
Співставлення показників І та ІІ групи з недостатнім забезпеченням або
дефіцитом вітаміну D виявило, що найвищий показник успішної ерадикації
був у І групі – 76,3%, а найнижчий – 32,6% – у ІІ групі. У І-2 (л) групі
(потрійна АГБТ на основі препарату вісмуту) показник успішної ерадикації
перевищив такий у ІІ-1(л) групі (стандартна потрійна АГБТ) як у дітей з
дефіцитом вітаміну D – 7 (87,5%) і 10 (66,7%) відповідно, так і в дітей зі
статусом H. pylori СagA«–» – 3 (50,0%) і 1 (11,1%) відповідно.
У І-1(л) групі ПАГБТ з ад’ювантною складовою – препаратом
вітаміну D та І-2(л) групі (без препарату вітаміну D) показник успішної
ерадикації H. pylori був найвищим 73,3% у І-1(л) групі: у H. pylori CagA«+» і
H. pylori CagA«–» – 93,8% і 50% відповідно. Так само в дітей з недостатнім
забезпеченням або дефіцитом вітаміну D: показник ерадикації H. pylori був
вищим у І-1(л) групі, ніж у І-2(л) групі – 73,3% і 23,3% відповідно.
Таким чином, модифіковані схеми на основі препарату вісмуту як у
дітей з H. pylori СagA«+»-статусом, так і в дітей з H. pylori СagA«–»
забезпечують високий показник успішної ерадикації. У дітей з H. pylori
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СagA«–» та з дефіцитом вітаміну D оптимальним є включення до ПАГБТ на
основі вісмуту ад’ювантної складової у вигляді препарату вітаміну D.
Отже, ефективна АГБТ не лише забезпечує ерадикацію H. pylori, а й
усуває симптоми ФД, пов’язані з підвищеною вісцеральною чутливістю та
порушенням моторики.
Окрім цього, у жодної дитини І групи, які отримували як 10-денну
ПАГБТ, так і 7-денну трикомпонентну АГБТ на основі препарату вісмуту, не
спостерігали побічних ефектів, тоді як у ІІ-2(л) базисна патогенетична
терапія (прокінетики, антацидні, антисекреторні препарати або їх поєднання)
у кожної четвертої дитини супроводжувалась нудотою, іноді відмовою від
приймання зазначених препаратів.
Проведено аналіз фармакоекономічного показника – ЧХНЛ (NNT).
При розрахунку ЧХНЛ для двох груп (І групи та ІІ-2(л)) було встановлено,
що 20 (39,2%) дітей ІІ групи та 9 (17,6%) дітей І групи мали несприятливий
результат. Відповідно, зниження абсолютного ризику склало 21,6% (95% ДІ
4,0%-37,5%), тобто пропонована методика знижує ризик неефективності
лікування на 21,6% порівняно з базисним лікуванням (без АГБТ). ЧХНЛ =
4,6 дітей (95% ДІ 2,7-24,8), p=0,028, тобто необхідно піддати лікуванню в
середньому 4-5 чоловік, щоб отримати додатково одного вилікуваного
хворого в порівнянні з патогенетичним методом лікування.
При неуспішній ерадикації H. pylori переважали діти з початково
високим ступенем обсіменіння H. pylori СОШ – за показниками декількох
тестів виявлення антитіл Н. рylori у випорожненнях і серологічних тестів.
Аналогічні результати наведено в матеріалах досліджень інших авторів
[3, 15]. Показник інфікування Н. pylori CagA у вікових групах 6–11 років і
12–17 років був однаковим – відповідно 53,1% і 46,9%. Зазначене не
збігається з даними інших авторів [74], які спостерігали, що в дітей зі
збільшенням віку рівень поширеності інфекції Н. pylori зростає, проте це
можна пояснити особливістю сімейної трансмісії Н. pylori CagA: з одного
боку, відбувається раннє інфікування дітей, з іншого – висока вірулентність
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Н. pylori CagA, можливо, є чинником, що запобігає спонтанній елімінації Н.
pylori, щорічний показник якої становить 8–20% [177].
Результати дослідження ефективності АГБТ у дітей з ФД свідчать,
чому деякі з рекомендацій для дорослих не можуть застосовуватися в дітей
[2, 19, 22]. Відомо, що ерадикація H. pylori за відсутності гастриту та
дуоденальної виразки не може привести до поліпшення симптомів. Також у
дорослих вважається, що тільки в одного з 12 пацієнтів з невиразковою
диспепсією після ерадикації H. pylori зникають клінічні прояви [172].
У І групі спостереження в катамнезі впродовж 1 року встановило, що
в дітей з успішною ерадикацією та в дітей із неуспішною ерадикацією
результати лікування були різними. Аналіз показників КУФ через 12 місяців
після АГБТ у І групі виявив: у 4 дітей з успішною ерадикацією H. pylori КУФ
була порушеною, з них у 3 – підвищеною, в 1 – зниженою. На противагу, у 12
дітей із 13 з неуспішною ерадикацією виявили порушення КУФ: у 10 –
підвищену, у 2 дітей – знижену; саме у цих дітей упродовж 1 року наступили
рецидиви хвороби – по 1 у 5 дітей, в інших 5 – по 2 рецидиви, по 3 рецидиви
– у 2 дітей.
Отримані результати порівняльного вивчення ефективності послідовної
ерадикаційної терапії з варіантами стандартної потрійної терапії співпадають
з результатами інших дослідників, які довели, що схема послідовної
ерадикаційної терапії забезпечила успішну ерадикацію H. pylori з показником
93,5% [172]. Крім того, послідовна 10-денна терапія забезпечує таку ж
ефективність, як квадротерапія і 14-денна потрійна терапія, і послідовна
терапія є більш ефективною у хворих із високим ризиком резистентності до
кларитроміцину [189]. Про це свідчать і результати нашого дослідження.
Перспективним

напрямом

подальших

досліджень

є

вивчення

ефективності ад’ювантних складових до АГБТ для контролю гелікобактерної
інфекції у дітей з ФД у родинах із високим ступенем контамінації H. pylori.
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ВИСНОВКИ
1.

Функціональна диспепсія становить важливу медико-соціальну

проблему сучасної педіатрії, що пов’язано зі значною її поширеністю в дітей.
Труднощі

об’єктивної

діагностики,

тривалий

перебіг

та

недостатня

ефективність патогенетичної терапії у дітей, інфікованих H. pylori,
призводять до погіршення якості життя у їхніх родинах. Актуальність
дослідження обумовлена необхідністю вдосконалити діагностику, розробити
показання

до

антигелікобактерної

терапії,

визначити

предиктори

її

ефективності та оптимізувати терапію функціональної диспепсії.
2.

Чинниками функціональної диспепсії у дітей є обтяжений

родинний анамнез, вегетативна дисфункція, психоемоційне перевантаження
в школі та вдома, а також Н. pylori-статус. У дітей з функціональною
диспепсією не встановлено зв’язку між Н. pylori CagA-статусом та клінічною
формою хвороби.
3.

Функціональну диспепсію у дітей, інфікованих Н. pylori, слід

діагностувати за результатами інвазивних методів, а Н. pylori-статус дитини
визначати за показниками 13С-сечовинного дихального тесту та серологічних
тестів. Неінвазивні тести з високою чутливістю і специфічністю доповнюють
один одного при визначенні Н. pylori-статусу, що враховують при
призначенні антигелікобактерної терапії.
4.

У дітей з функціональною диспепсією та Н. pylori«+»-статусом

для оптимізації антигелікобактерної терапії доцільно ідентифікувати Н. pylori
CagA-статус за показниками антитіл до Н. pylori CagA IgG.
5.

Відбір дітей з функціональною диспепсією до призначення

антигелікобактерної

терапії

доцільно

проводити

індивідуалізовано,

з

урахуванням одночасної ерадикації у членів родини з Н. pylori-залежними
хворобами родичів І та ІІ лінії, власного інфікування Н. pylori CagA«+»,
виявлення Н. pylori в біоптатах слизової оболонки шлунка.
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6.

При

функціональній

антигелікобактерна

терапія,

диспепсії
так

і

як

10-денна

7-денна

послідовна

трикомпонентна

антигелікобактерна терапія на основі препарату вісмуту забезпечують
високий показник ерадикації у дітей з H. pylori CagA«+»-статусом незалежно
від клінічної форми функціональної диспепсії. Дітям із H. pylori CagA«–»статусом у поєднанні зі зниженим забезпеченням або дефіцитом вітаміну D
доцільно включати до 10-денної послідовної антигелікобактерної терапії на
основі препарату вісмуту ад’ювантну складову у вигляді препарату вітаміну
D у дозі 2000 МО/доба, що підвищує ефективність ерадикації Н. pylori.
7.

Предикторами

ефективності

антигелікобактерної

терапії

є

CagA«+»-статус, нетривале інфікування Н. pylori, нормопепсиногенемічний
показник,

відсутність

дефіциту

вітаміну

D.

При

проведенні

антигелікобактерної терапії у дітей з функціональною диспепсією та з H.
pylori CagA«–»-статусом, найбільш резистентних до антигелікобактерної
терапії, необхідно враховувати гіперпепсиногенемічний показник, значний
ступінь обсіменіння H. pylori слизової оболонки шлунка, тривалість
інфікування H. pylori понад 3-5 років та недостатнє забезпечення вітаміном D
або його дефіцит.
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ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
1.

У діагностиці функціональної диспепсії у дітей доцільно

враховувати чинники ризику: обтяжений родинний анамнез, вегетативну
дисфункцію, психоемоційне перевантаження в школі та вдома, а також Н.
pylori-інфікування.
2.

Діагностувавши функціональну диспепсію у дитини, інфікованої

Н. pylori, доцільно визначити Н. pylori-статус за неінвазивними методами, що
доповнюють один одного.
3.

Антигелікобактерна терапія на основі препарату вісмуту в дітей з

функціональною диспепсією має ураховувати Н. pylori CagA-статус,
тривалість інфікування Н. pylori та забезпечення дитини вітаміном D.
4.

Предикторами ефективності антигелікобактерної терапії у дітей з

функціональною диспепсією є: тривалість інфікування Н. pylori менше 2
років, відсутність гіперпепсиногенемії, Н. pylori CagA«+»-статус.
5.

Показання до проведення антигелікобактерної терапії у дитини з

функціональною диспепсією: одночасна ерадикація у членів родини з Н.
pylori-залежними станами родичів І та ІІ лінії, власне інфікування Н. pylori
CagA«+», виявлення Н. pylori в біоптатах слизової оболонки шлунка.
6.

У дітей з функціональною диспепсією як 10-денна послідовна

антигелікобактерна

терапія,

так

і

7-денна

трикомпонентна

антигелікобактерна терапія на основі препарату вісмуту забезпечують
високий показник ерадикації Н. pylori. Дітям із Н. pylori CagA«–»-статусом та
гіперпепсиногенемічним зі зниженим забезпеченням або дефіцитом вітаміну
D доцільно включати до 10-денної послідовної антигелікобактерної терапії
на основі препарату вісмуту ад’ювантну складову у вигляді препарату
вітаміну D у дозі 2000 МО/доба, що підвищує ефективність ерадикації Н.
pylori.
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