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АНОТАЦІЯ
Лавренчук

О.В.

Оптимізація

діагностики

і

лікування

хронічних

гастродуоденітів у дітей з дисплазією сполучної тканини. – Кваліфікаційна
наукова праця на правах рукопису.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за
спеціальністю 14.01.10 «Педіатрія». – Державна установа «Інститут педіатрії
акушерства і гінекології імені академіка О.М. Лук’янової Національної академії
медичних наук України», Київ, 2018.
Частота дітей з генетично детермінованою дисплазією сполучної тканини
(ДСТ) в останні роки прогресивно збільшується у всьому світі. Хронічна
соматична патологія, яка формується на тлі дезорганізації екстрацелюлярного
матриксу, має особливості перебігу та прогнозу, що необхідно враховувати при
діагностиці та визначенні тактики лікування. У дітей з пізно діагностованим,
торпідним, схильним до рецидивуючого перебігом та недостатньою ефективністю
превентивних і лікувальних засобів хронічний гастродуоденіт (ХГД) часто
асоціюється з ДСТ. Дані наукових досліджень, щодо особливостей ХГД, які
формуються у такої категорії дітей, досить дискутабельні, відсутні дані про
патогенетичну роль порушень синтезу та трансформації колагену, що дозволило б
визначити особливості клінічного перебігу для своєчасної діагностики та
медикаментозної корекції.
Метою роботи є підвищення ефективності діагностики і лікування ХГД у
дітей з ДСТ на підставі вивчення особливостей клінічного перебігу, біохімічних,
імунологічних та морфологічних особливостей мукоциліарного бар’єру ШКТ у
цієї категорії дітей.
Для досягнення мети та вирішення поставлених задач проведене комплексне
клініко-параклінічне обстеження 127 дітей 12-17 років, з них 63 дитини з H.pylori
асоційованим ХГД в періоді неповної ремісії, яким на попередніх етапах проведена
ерадикаційна терапія з послідуючими негативними результатами на H.pylori. До 1-ї
групи увійшли 33 дитини з ХГД на тлі ДСТ, до 2-ї - 30 пацієнтів з ХГД без
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фенотипових ознак ДСТ. Групи порівняння склали 64 діти без запального процесу
в гастродуоденальній зоні: з вираженими ознаками ДСТ (3-я група) та без ДСТ,
здорові діти (4-а група).
В залежності від вираженості фенотипових ознак ДСТ всі обстежені діти
були поділені на три групи за класифікацією Абакумової Л.Н.: дитини з легким
ступенем диспластичних проявів (≤12 балів) – практично здорові, дитини з
помірним ступенем (≤23 балів), дитини з вираженим ступенем (>24 балів).
Застосуванні

клінічні,

біохімічні,

імунологічні,

морфологічні,

імуногістологічні, гістохімічні, ендоскопічні, ультразвукові та математичностатистичні методи досліджень.
Критерії включення у дослідження: верифікований діагноз хронічний
гастрит/дуоденіт чи ХГД, інфікованих і пролікованих від H.рylori на попередніх
етапах обстеження та відсутність H.рylori на момент проведення дослідження (для
перших двох груп); наявність клінічних симптомів запального процесу в верхніх
відділах ШКТ; вік 12-17 років; інформована згода батьків; відсутність органічних,
системних та метаболічних захворювань. Критерії виключення: інфекційні
процеси, в тому числі запальні захворювання ШКТ інших локалізацій; синдром
мальабсорбції; прийом антибактеріальних, імуномодулюючих препаратів протягом
останніх трьох місяців.
ХГД у дітей з ДСТ виникає в більш ранньому віці (6,0±1,1) в порівнянні з
контрольною групою (9,8±1,3) років, р<0,05, має агресивний, прогредієнтний
перебіг з щорічними сезонними загостреннями, частими рецидивами помірної
інтенсивності, тривалим та ниючим абдомінальним больовим симптомом, з
нечіткою локалізацією больових відчуттів OR=6,09 (CI 1,21–30,61), що
поєднується з вираженими проявами симптомів неспецифічної інтоксикації
OR=5,88 (CI 1,31–26,38). Частота та вираженість означених клінічних симптомів
пропорційна ступеню диспластичних уражень, що є відображенням системності
процесу та його обтяжливого впливу на перебіг основного патологічного стану
організму.
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Специфікою гастродуоденальних запальних уражень у дітей з ДСТ є
формування недостатності клапанно-сфінктерного апарату (недостатність кардії - у
63,6 %, езофагогастродуоденальний рефлюкс - у 90,9%) та вісцероптозу
(гастроптоз - у 54,5 %, нефроптоз - у 27,3 %), частота яких збільшується відповідно
ступеню вираженності диспластикозалежних ознак, що доводить залежність їх
формування від порушень вмісту основних типів колагену у власній пластинці та
зниження функціональних властивостей сполучнотканинного матриксу слизової
оболонки шлунку (СОШ).
Встановлені достовірні зміни у дітей з ХГД окремих імунобіохімічних
складових мукоциліарного прошарку, в основі яких лежить ефект запалення:
зростання HBD-2, лізоциму, імуноглобулінів (sIgA, IgA, IgG), фукози та СК. При
ХГД на тлі ДСТ спостерігається зворотна картина: вміст окремих складових
слизового прошарку (HBD-2, Ig, лізоциму та сіалових кислот (СК) нижчі за такі не
лише при ХГД (р<0,05), але і у здорових дітей (р<0,05), що визначає вроджену
недостатність їх синтезу або інтенсивне виснаження захисних функцій СО у
пацієнтів з поєднаною патологією та є обтяжуючим фактором перебігу ХГД.
При розвитку запального процесу в верхніх відділах ШКТ у дітей з ДСТ
достовірно змінюється склад окремих біохімічних констант в СО, а саме
протеогліканів, які входять до складу клітинних мембран і слизових секретів:
підвищується концентрація фукози [(2,0±0,09) мкМ/мг] та знижується вміст СК
[(7,22±0,45)

мкМ/мг],

що

свідчить

про

можливість

часткового

розпаду

глікопротеїнів, до складу яких входять глікозаміноглікани (ГАГ), які у цієї
категорії дітей підвищуються [(1,07±0,09) мкМ/мг]. Збільшення виведення ГАГ, як
зв’язуючого елемента для води в міжклітинній рідині, вказує на зменшення
щільності міжклітинного матриксу, підвищення кількості секрету – муцинового
прошарку, який має меншу в’язкість, що збільшує дряблість ексрацелюлярного
макриксу ШКТ. Виявлене підвищення ГАГ в обох групах дітей з ДСТ підтверджує
наявність деструкції колагену і інших білків міжклітинного матриксу в бік
відносного превалювання процесів його деградації.
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Високий рівень фукози та низький СК при запальних процесах у дітей з ДСТ
віддзеркалюють ступінь деструкції СТ та інтенсивність виведення глікопротеїнів,
що опосередковано визначає особливості формування мікробіоти та активність
цитопротекторних та репаративних процесів в СО.
Запальні процеси СО шлунку та дванадцятипалої кишки (ДПК) у дітей з
ДСТ характеризуються вираженою лімфогістіоцитарною інфільтрацією зі значним
вмістом еозинофілів, поширеним набряком, дистрофічними змінами епітелію залоз
та розповсюдженими вогнищами фіброзу, що визначає високий ризик ранньої
хронізації з формуванням істинних атрофічних процесів.
Гістохімічно в СО біоптатів дітей із ХГД встановлено виражену інтенсивну
PAS-реакцію, OR = 0,14 (CI 0,02–0,88) порівняно з дітьми з асоційованою
патологією (ХГД на тлі ДСТ), в яких у 87,5 % виявляється її зниження та/або
відсутність. При ХГД у дітей із ДСТ експресія колагену IV типу у БМ
поверхневого епітелію та епітелію залоз перевищує показник у дітей без ознак
дисплазії – в 1,72 рази, а щодо розповсюдженості – в 1,6 рази, що визначає
порушення будови епітеліальних, судинних БМ і стає однією з головних причин
прогресування фіброзу в цієї категорії дітей. Для оцінювання подальшого перебігу
та прогнозу ХГД необхідним є врахування ознак ДСТ, наявність яких впливає на
основні патогенетичні процеси в СОШ і СО ДПК. Порушення формування
опорнотрофічних функцій СТ і периваскулярного екстрацелюлярного матриксу
зумовлюють зниження регенераторної функції з розвитком атрофії СО та раннього
формування фібротичних процесів, що може бути однією з основних причин
частих рецидивів запального процесу та недостатньої ефективності терапевтичних
заходів.
Для

ідентифікації

діагнозів

дискримінантного, факторного

(ХГД,

аналізів та

ХГД

на

тлі

ДСТ)

методу головних

методами

компонентів

встановлена відповідність імунобіохімічних показників в локальних секретах, які є
непрямими індикаторами первинних патологій, з біологічним підґрунтям та
характеризовано пов'язані діагнози. За допомогою факторного аналізу з
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обертанням базису методом "промакс" підтверджено існування двох факторів
варіативності значень вимірів: фактор набутого запального процесу та фактор
порушення фізіології СТ, які узгоджуються з сукупною проекцією на них всієї
багатовимірної
множини експериментальних даних з надійністю 86,5 %.
При визначенні існування меж між діагнозами з застосуванням лінійного та
квадратичного дискримінантного аналізу двійок показників та придатність їх для
використання в автоматичній діагностиці, встановлено, що в просторах двійок
нетрансформованих показників діагностичні межі носять достатньо нетривіальний
характер, даючи досить високу надійність коректної класифікації (82,5-70,6 %
залежно

від

конкретної

двійки

показників

-

методом

квадратичного

дискримінантного аналізу). Для достовірної ідентифікації діагнозу ХГД на тлі ДСТ
потрібно розглядати головні певні двійки показників в КФ: фукоза-СК; HBD2sIgA; HBD2-лізоцим.
Варіація значень показників оптимально пояснюється двомірною системою
головних компонентів, що дозволяє ідентифікувати кожну діагностичну групу
нетривіальною множиною напрямків варіації показників: контрольній групі
притаманна незалежність практично усіх показників у просторі головних
компонентів; поєднана патологія характеризуються скорельованою підгрупою
показників - фукоза, СК, IgA в КФ, її антикореляцією з sIgA в КФ, та
антикорелюванням IgG та sIgA в КФ, що підтверджує її гібридність; ХГД корелюючими показниками IgA, IgG та ГАГ, sIgA в КФ; група з ДСТ - високою
кореляцією лізоциму, IgA та СК в КФ, та фукоза в КФ з sIgA в слині. Отримані
інваріанти можуть бути покладені в основу діагностичних правил незалежно або в
комбінації з діагностикою дискримінантним аналізом двійок показників.
Доведено, що включення комплексного препарату (мультикомпонентного
пробіотика з гелем природного мінералу смектиту) до схеми лікування ХГД
призводить до нормалізації окремих складових глікопротеінів слизу (фукоза, СК)
та факторів неспецифічного імунітету в слині та КФ (HBD-2, лізоцим, sIgA, IgA,
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IgG), p≤0,05, що покращує цитопротекторні та репаративні властивості СО ШКТ
та зменшує вірогідність розвитку тяжких форм деструктивних процесів.
Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що на підставі
виконаних досліджень розроблено спосіб діагностики стану локального імунітету
при ХГД у дітей з ДСТ, який забезпечується малоінвазивним методом та включає
визначення HBD-2 в КФ та слині.
Розроблено та впроваджено в практику охорони здоров’я доцільність
відновлення та підтримки популяційної стабільності кишечної мікрофлори при
ХГД у дітей з ДСТ. Введення в комплексне лікування препарату з вмістом
природного гелю смектиту сприяє покращенню загального стану здоров’я дітей,
зменшенню частоти та тяжкості інтоксикаційного, диспепсичного, больового
абдомінального синдромів та нормалізує стан мікробіоти товстого кишечника.
Ключові слова: діти, хронічний гастродуоденіт, дисплазія сполучної
тканини, мукоцелюлярний бар’єр, пробіотик.
SUMMARY
Lavrenchuk O.V. Optimization of diagnosing and treatment of chronic gastroduodenitis in children with connective tissue dysplasia – qualification research work.
Thesis for a scientific degree of Candidate of Medical Sciences in specialty
14.01.10 «Pediatrics». – State Institution «Institute of Pediatrics, Obstetrics and
Gynecology by O.M. Lukjanova of the National Academy of Medical Sciences of
Ukraine», Kyiv, 2018.
The frequency of children with genetically determined connective tissue dysplasia
(CTD) has progressively increased worldwide in recent years. Chronic somatic
pathology that is formed on the background of extracellular matrix disorganization, has
the specifics of the course and prognosis to account for in the diagnosis and
determination of treatment tactics. Chronic gastroduodenitis (CGD) is often associated
with CTD in children with late-diagnosed, torpid, recurrent, and inadequate preventive
and therapeutic efficacy. Research results on the characteristics of CGD formed in this
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category of children, are rather discursive. There are no data on the pathogenetic role of
synthesis and transformation of collagen disorders that would determine the peculiarities
of the clinical course for timely diagnosis and drug correction.
The aim of the work is to increase the effectiveness of diagnosis and treatment of
CGD in children with CTD based on the study of clinical features, biochemical,
immunological and morphological specifics of the mucociliary barrier of the
gastrointestinal tract in this category of children.
To achieve the goal and solve the problems, we performed a complex clinical and
paraclinical examination of 127 children 12-17 years of age. 63 of them had H. pylori
associated CGD in incomplete remission after an eradication therapy with subsequent
negative results on H.pylori. The first group included 33 children with CGD combined
with CTD. The second group included 30 patients with CGD without phenotype signs of
CTD. The comparison groups consisted of 64 children without inflammatory process in
the gastroduodenal zone: with expressed signs of CTD (3rd group) and without CTD,
and healthy children (4th group).
Depending on the severity of phenotypic signs of the CTD, all the examined
children were divided into three groups according to Abakumova's classification:
children with a mild degree of dysplasia (≤12 points) - as healthy, children of moderate
dysplasia degree (≤23 points), and children pronounced dysplasia degree (> 24 points).
Applying

clinical,

biochemical,

immunological,

morphological,

immunohistological, histochemical, endoscopic, ultrasound and mathematical and
statistical methods of research.
We used the following criteria for inclusion in the study: a verified diagnosis of
chronic gastritis / duodenitis (CGD) infected and treated from H. pylori in the previous
stages of the study and the absence of H. rylori at the time of the study (for the first two
groups); existence of clinical symptoms of the inflammatory process in the upper
gastrointestinal tract; children's aging 12-17 years; informed consent of the parents;
absence of organic, systemic and metabolic diseases. Exclusion criteria: infectious
processes including inflammatory diseases of the digestive tract of other localizations;
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malabsorption syndrome; taking antibacterial or immunomodulatory drugs for the last
three months.
The CGD in children with CTD appears at early age (6.0±1.1) in comparison with
the control group (9.8±1.3) years, p<0.05. It has an aggressive course that progresses
over time with annual seasonal aggravations, often relapses of mild intensity, prolonged
symptoms of abdominal pain, which are not well localized (OR=6.09 (CI 1.21–30.61)),
and are combined with the pronounced symptoms of unspecific intoxication OR=5.88
(CI 1.31–26.38). The frequency and expressiveness of the mentioned clinical symptoms
are proportional to the stage of dysplastic lesions, which reflects the systemic process
and its influence on the course of main pathologic stage of the patient.
The distinctive feature of the gastroduodenal inflammatory lesions in children with
CTD is formation of valve-sphincter apparatus insufficiency (cardio insufficiency in
63.6%, esophageal-gastroduodenal reflux in 90.9%) and visceroptosis (gastroptosis - in
54.5%, nephroptosis - in 27.3%), the frequency of which is increasing with the grade of
dysplastic features. The formation of dysplastic features depends on the changes in the
content of the main types of collagens in mucosa’s proper plate and on the decrease in
functional properties of a matrix of connective tissue in mucous membrane of the
stomach (MMS).
Valid inflammation-driven changes in immuno-biochemical composition of
mucociliary layer were found in children with CGD: increase in HBD-2, lysozyme,
immunoglobulins (sIgA, IgA, IgG), fucose and sialic acids (SA)). An opposite picture
takes place in case of CGD on the CTD background: the content of some components of
mucosal layer (HBD-2, Ig, lysozyme and SA) are lower compared to ones in both CGD
and healthy children (р<0.05). This observation indicates either a congenital
insufficiency in the synthesis or intense exhaustion of MM defense function in patients
with dual pathologies that further aggravates the course of CGD.
With the development of an inflammatory process at the upper GI in children with
CTD, the valid changes in several biochemical constants of MM take place, particularly
in proteoglycans, which are components of cell membranes and secreted mucus: the
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fucose concentration increases [(2.0±0.09) мкМ/мг] while SA concentration decreases
[(7.22±0.45) мкМ/мг]. This is an indication of a possible partial degradation of the
proteoglycans, including glycosaminoglycans (GAG) which are elevated in this category
of patients [(1.07±0.09) мкМ/мг]. The increased GAG efflux serving as a water chelator
in intercellular fluid indicates the decrease in tightness of intercellular matrix, increase in
mucus secretion that has lower viscosity thus increasing a flabbiness of GI extracellular
matrix. The GAG increase observed in both groups of children with CTD confirms the
presence of destruction of the collagen and other intercellular matrix proteins leading to
their degradation.
High fucose and low SA levels in children with CTD along with inflammation
reflect the stage of CT destruction and the intensity the glycoprotein efflux that indirectly
determines the features of microbiota and the activity of the processes of cyto-protection
and reparation in MM.
Inflammatory processes in MMS and in small intestine (SI) in children with CTD
are featured with pronounced lymphocyte infiltration with significant contents of
eosinophils, widespread edema, dystrophic changes of epithelial gland, and a widespread
fibrosis determining an increased risk of an early formation of true chronic atrophic
processes.
The histochemistry of MM biopsies from children with CGD shows a pronounced
intense PAS-reaction, OR = 0.14 (CI 0.02–0.88) in comparison with the children with
associated pathology (CGD on the CTD background), 87.5 % of which have either lower
PAS-reaction or /and its absence. In children with CGD on the CTD background the
collagen IV expression in basal membrane (BM) of surface and glandular epithelia
exceeds this indicator in children without the signs of dysphasia by 1.72 times while its
prevalence is 1.6 times higher. This indicates morphologic changes in BM of epithelia
and endothelia becoming one of the main reasons of fibrosis progression in this category
of children. In order to examine the further CGD course, it is necessary to account for
CTD indications, presence of which affects the main pathogenic processes in MM of
stomach and SI. Aberrations in the formation of supportive trophic functions of CT and
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perivascular extracellular matrix predetermine the decrease in regeneration with a
development of MM atrophy and early formation of fibrosis that might be one of the
main reasons of frequent relapses of inflammation and inadequate efficacy of the
therapeutic measures.
To diagnose the CGD or CGD on the CTD background by the factor,
discriminant, and principal component analysis methods, the relationship between
immuno-biochemical indicators in local secretes (being the direct indicators of primary
pathologies) was established and the corresponding diagnoses were characterized. The
existence of two variable factors of measurement values was confirmed via the factor
analysis with "promax" basis rotation – specifically, the factor of acquired inflammation
and one of aberrant CT physiology – that are agreed with a cumulative projection on
them of all the multidimensional experimental data with 86.5 % accuracy.
In defining the boundaries between the diagnoses using linear analysis and
quadratic discriminant analysis of binary indicators and their suitability for automatic
diagnostic applications, we found that the diagnostic boundaries have nontrivial character
in the 2-dimensional space of untransformed indicators, providing high accuracy of
correct classification (82.5-70.6 % depending on specific binary indicators via the
quadratic discriminant analysis method). In order to reliably identify a diagnosis of CGD
on the CTD background, it is necessary to perform a pairwise examination of certain
indicators in coprofiltrate (CF): fucose-SA, HBD2-sIgA, HBD2-lysozyme.
The variability in the indicator values is explained optimally by two-dimensional
system of principal components, which allows the identification of each diagnostic group
via non-trivial set of mutual correlation direction variations. The control group
demonstrates the independence of virtually all indicators in the space of main
components, while the coupled pathologies are characterized by correlated subgroup of
indicators – fucose, SA, IgA in CF, and its anti-correlations with both sIgA in CF, and
IgG and sIgA in CF, which confirms its hybrid nature. The correlating indicators of CGD
are IgA, IgG and GAG, sIgA in CF; while the CTD group has a high correlation of the
lysozyme, IgA, and SA in CF, and fucose in CF with sIgA in saliva. The invariants
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obtained in this way can serve as the basis of diagnostic rules independently or in
combination with the classification equation from the discriminant analysis of binary
indicators.
It is proved that adding complex medicines (multicomponent probiotic with a gel
of natural mineral smectite) into the chart treatment of CGD normalizes particular
component of mucus glycoproteins (fucose, SA) and non-specific immune factors in
saliva and CF (HBD-2, lysozyme, sIgA, IgA, IgG), p≤0.05, which improve cytoprotective and reparative properties of GI MM and decrease the probability of a
development of severe forms of pathologies.
The practical significance of the results is that based on the research performed, a
method for diagnosing the status of local immunity in CGD in children with CTD is
provided that is based on nearly noninvasive methods and includes determination of
HBD-2 in coprofiltrate and saliva.
The necessity of recovering and maintaining population stability of intestinal
microflora in CGD in children with CTD was developed and introduced into the practice
of healthcare. Introduction to the complex treatment of the drug containing smectite
natural gel contributes to improving the general health of children, reducing the
frequency and severity of intoxication, dyspeptic, painful abdominal syndromes, and
normalizes the microbiota in large intestine.
Keywords: children, chronic gastroduodenitis, connective tissue dysplasia,
mucosal-cellular barrier, probiotics.
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ВСТУП
Обґрунтування вибору теми дослідження. Підвищення екологічної
забрудненості навколишнього середовища, якісні зміни харчового раціону,
мультифакторна дія несприятливих екзогенних і ендогенних факторів на плід в
період внутрішньоутробного розвитку, все це, під час закладки і диференціювання
сполучнотканинних структур, таких як хребет, шкіра, клапани серця, великі
судини, ШКТ, закладка яких відбувається в одні терміни фетального розвитку [12,
56], викликає дефекти генетичного апарату та призводить до прогресивного
збільшення у всьому світі кількості дітей, у яких хронічна соматична патологія
формується

на

тлі

вродженої

дисплазії

сполучної

тканини

(ДСТ).

Розповсюдженість їх в популяції на сьогоднішній день коливається від 13,0 % до
65,0 % [49], у школярів м. Києва та Київської області фенотипові ознаки ДСТ
виявлялись у 37,88 % дітей [80].
Враховуючи те, що сполучна тканина (СТ) розглядається як основна
системозв’язуюча тканина організму, яка складає більше половини маси тіла,
підтримує основні гомеостатичні параметри організму, приймає безпосередню
участь як в перебігу фізіологічних та пристосувальних реакцій організму, так і
патологічних станів [49, 73]. Дефекти синтезу та структури компонентів СТ
призводять до зниження її стабільності, стійкості, міцності, що позначається на
особливостях функціонування органів і систем з формуванням відповідної
клінічної симптоматики, а неадекватна регенерація мікроциркуляторного русла на
тлі загальних і місцевих порушень регуляторних систем синтезу і метаболізму
колагену визначає порушення регенеративної здатності тканин з формуванням
деструктивних процесів закономірним є вплив диспластикозалежних змін на
перебіг поєднаної патології шлунково-кишкового тракту (ШКТ), як органу, що
містить найбільшу кількість колагенових волокон [76, 173]. Порушення
фібриллогенезу та метаболізму СТ призводить до її трансформації, що
супроводжується зниженням репаративних процесів, порушенням ангіогенезу,
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наслідками яких є формування деструктивних форм з ранньою хронізацією
запального процесу [41]. У дітей з захворюваннями ШКТ частота фенотипових
ознак ДСТ коливається від 30% до 72% [74].
Хронічні гастродуоденіти (ХГД) у дітей превалюють в структурі хвороб
органів травлення особливо серед мешканців міст: частота хронічного гастриту і
ХГД по Україні становить 31,09 %, а в м. Києві - 42,43 % [5, 14, 38, 86], пік по
частоті поширеності яких припадає на підлітковий вік [42]. Пізня діагностика,
торпідний або схильний до рецидивуючого перебіг, недостатня ефективність
існуючих превентивних і лікувальних засобів ХГД часто обумовлені наявністю
дезорганізації СТ, що визначає актуальність дослідження асоційованої патології у
дітей для обґрунтування та розробки персоніфікованих підходів до терапії та
поліпшення якості життя такої категорії хворих [48, 66, 94].
Однак, дані наукових досліджень, щодо особливостей перебігу захворювань,
які формуються на тлі ДСТ, досить дискутабельні. Відсутня також єдина думка
відносно патогенетичної ролі порушень синтезу та трансформації колагену при
формуванні ХГД, що визначало б особливості медикаментозної корекції у такої
категорії дітей [58, 92].
Відомо, що зміна вмісту окремих видів колагену або порушення їх
співвідношень призводить до зниження щільності СТ, яке супроводжується
різними морфофункціональними порушеннями вісцеральних і локомоторних
систем з прогредієнтним перебігом патологічного процесу в органах ШКТ [23, 69].
Порушення механізмів регуляції метаболізму колагену базальної мембрани (БМ)
та мікрофіламентів є критично важливим для всіх процесів в ШКТ, тому що
аномалія гомеостазу БМ призводить до порушення слизової ШКТ, що, в свою
чергу, спричиняє певну імуногенну відповідь, а на фізіологічному рівні
першопричиною цього імуногенного відгуку є процес утворення структурно
відмінних форм колагену внаслідок порушення його метаболізму [124]. Генетичні
дефекти синтезу колагену призводять до зменшення числа його поперекових
зв’язків та підвищенню кількості легкорозчинних фракцій. Молекули колагену IV
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типу, що є основним структурним елементом БМ клітин, забезпечують їх
нерозчинність та механічну стабільність [75, 144]. Тому порушення метаболізму
колагену IV типу в СО визначає формування морфологічних особливостей
мукоциліарного бар’єру, що не може не впливати на клінічний перебіг
захворювань органів травлення, модулювання захисних факторів та процесів
репарації [4, 13, 26].
Функціональний стан локальних захисних механізмів при формуванні
запального процесу в верхніх відділах ШКТ характеризується дисбалансом
регуляторних протекторних механізмів слизових: з одного боку, активацією
імунних механізмів, що забезпечують підтримання гомеостазу, а з іншого – їх
недостатністю [28,114]. Досліджень по визначенню імунологічного статусу у дітей
з асоційованою з ДСТ патологією органів травлення на сьогоднішній день
недостатньо. В останні роки науковий інтерес складає визначення забезпеченості
слизових організму одними із складових місцевого неспецифічного захисту –
антимікробними пептидами (дефензинами) [1, 123, 195]. Вперше відкриті в 1956 р.
людські дефензиви представляють сімейство катіонних та амфіфільних багатих на
цистеїнові залишки пептиди [187]. Однак даних про особливості їх синтезу в
локальних секретах у дітей з ХГД на тлі ДСТ не описано.
Слизовий прошарок ШКТ є межею між епітеліальними, імунними
клітинами,

глікокаліксом,

представленим

молекулами

олігосахаридів,

полісахаридов, глікопротеїнів, гліколіпідів, які складають основу муцинів та
резидентною мікробіотою з її метаболітами [7, 129]. Це складний за своєю
конструкцією та функціональним властивостям метаболічно-регуляторний орган,
який не тільки бере участь в процесах детоксикації, імуномодуляції та ферментації
харчових речовин, а й впливає на якість та кількість СО.
Значимість

досліджень

функціональних

особливостей

слизу

при

захворюваннях органів травлення обумовлюється тим, що загальна площа СО
людини складає більше 400 м2, при цьому більша половина її належить ШКТ, який
покриває високоспецифічна структура приепітеліального бар’єру, що складається з
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молекул слизу, локальних захисних факторів, мікроколоній індигених бактерій та
їх метаболітів вуглеводовмісними ГАГ, глікопротеїнїв, імунних факторів
локального імунітету (імуноглобуліни, лізоцими, АМП – дефензини та ін.)
забезпечуючи підтримання оптимального рН середовища та його в’язкості [133,
139]. Порушення синтезу окремих компонентів екстрацелюлярного матриксу СТ
обумовлюють зниження її стабільності, стійкості та міцності, що побічно визначає
зміни процесів слизе утворення, репарації мукозальної оболонки та збільшує ризик
формування деструктивних (ерозивних, виразкових) процесів в цієї категорії дітей
[69]. Завдяки фізико-хімічним властивостям протеоглікани і глікозаміноглікани
(ГАГ), як структурні компоненти міжклітинного матриксу, виконують в організмі
людини важливі функції: специфічно взаємодіють з колагеном, еластином,
фібронектином, ламініном; приймають участь у формуванні тургору тканин;
грають роль молекулярного сита в міжклітинному матриксі, перешкоджаючи
розповсюдженню патогенних мікроорганізмів. Муцини є ендогенним джерелом
вуглеводів, необхідним для підтримки мікробіоти, що в свою чергу виконує
функції імунного захисту [62]. Муцини експресуються в насиченому бактеріями
кишечнику та утворюють захисний гомеостатический бар'єр між резидентною
мікробіотою і базовими імунними клітинами кишечника. Вони надають слизовим
секретам в'язкості, мастильних властивостей за рахунок зв'язування з ГАГ великої
кількості води, в результаті чого міжклітинна речовина набуває желеподібного
характеру. ГАГ і протеоглікани, як обов'язкові компоненти міжклітинного
матриксу, відіграють важливу роль в міжклітинних взаємодіях, формуванні та
підтримці форми клітин і органів, освіті каркаса при формуванні тканин. Завдяки
особливостям структури і фізико-хімічним властивостям, протеоглікани і ГАГ, як
структурні компоненти міжклітинного матриксу, виконують в організмі людини
важливі функції: специфічно взаємодіють з колагеном, еластином, фібронектином,
ламініном і іншими білками міжклітинного матриксу; можуть приєднувати, крім
води, велику кількість катіонів (Na+, K+, Са2+) і, таким чином, брати участь у
формуванні тургору різних тканин; грають роль молекулярного сита в
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міжклітинному

матриксі,

перешкоджаючи

розповсюдженню

патогенних

мікроорганізмів.
Муцини – складні глікопротеїнові біополімери, 50-80 % молекулярної маси
яких складають О-пов'язані олігосахариди (О-глікани). Саме вони контролюють
антигенність, тому що взаємодіють з навколишнім середовищем і зв'язуються з
лектинами, беруть участь в контролі імунної системи і залежно від структури
можуть бути залучені в клітинну адгезію або, навпаки, мати антиадгезивні
властивості. Ці олігосахариди містять до 20 вуглеводних залишків, що утворюють
як лінійні, так і розгалужені структури та мають в термінальному положенні
фукозу або СК [62].
Саме тому одними із головних маркерів патології позаклітинного матриксу є
зміна концентрації ГАГ як показника ступеню розпаду протеогліканів, фукози і
сіалових кислот (СК), як метаболітів глікопротеїнів в фізіологічних рідинах
організму (крові, слині, копрофільтратах та ін.), що характеризують стан СТ та
тяжкість запального деструктивного процесу [47, 78, 97]. Визначено підвищення
концентрації фукози слини, крові при несприятливому перебігу ХГД [91], тоді, як
відносно СК немає остаточно визначених параметрів, а проведені дослідження
носять досить різноплановий характер. Підвищення рівня СК в шлунковому соку
виявлено при ХГД [113]. В той же час, Романенко Е.Г. при дослідженні СК в слині
при ХГД, довів, що у дітей з ерозивними змінами СО гастродуоденальної зони
підвищується як рівень фукози, так і СК, а при запальних змінах без ерозивних
проявів відбувається підвищення рівня фукози, а СК – знижується [90].
В експериментальних дослідженнях на щурах показано, що при тривалому
прийомі препаратів, які пригнічують секрецію соляної кислоти, виникають
патологічні зміни у проксимальному відділі ШКТ (зменшувалась частота
висівання лактобактерій, відмічалась тенденція до зростання колонізації умовнопатогенною мікрофлорою) [18]. Біохімічною основою слизового бар’єру шлунку є
протективні білки (ГАГ, глікопротеїни, колагенові білки). Тому дія любого
стресового фактору, в тому числі і при запальних процесах в шлунку та
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дванадцятипалій кишці (ДПК), призводить до змін слизового прошарку всього
ШКТ, про що свідчило підвищення вмісту вільного оксипроліну, фукози,
гексуронових кислот. Введення в раціон щурів пробіотичної суміші мало
протекторну дію від ерозивно-виразкових уражень слизової оболонки шлунку
(СОШ), зменшувало інтенсивність крововиливів, попереджало деполімерізацію
фукопротеїнів СТ та протективних білків пристінкового слизу – зменшувало
концентрацію вільної фукози [98].
Не викликає сумніву важлива роль фізіологічної мікробіоти в формуванні і
становленні функцій імунної системи, визначенні опірності організму до інфекцій,
сенсибілізації, забезпеченні гомеостазу організму та метаболічних процесів.
Доведено, що запалення СО завжди супроводжується змінами кількісного та
якісного складу місцевої екосистеми, що призводять до порушення структури та
функції епітеліоцитів, сприяє підвищенню проникності СО для бактеріальних
токсинів та антигенних структур з розвитком деструктивного запального процесу
[128, 139, 156, 180, 196]. Результати останніх досліджень не виключають значення
порушень мікробіоти організму, як одного з факторів виникнення та посилення
дезорганізації екстрацелюлярного матриксу, зміни метаболізму СТ і її деструкції,
впливаючи на формування та розвиток диспластичних змін [17]. Доведено, що
порушення мікробіоценозу кишечника у дітей з ДСТ виявлялось в 8 разів частіше,
ніж у обстежуваних, які не мали зареєстрованого диспластического фенотипу [46].
Викладене

вище

обумовлює

доцільність

визначення

особливостей

клінічного перебігу, імунологічних та біохімічних змін мукоциліарного бар’єру,
структуральних, морфологічних та гістохімічних порушень при ХГД у дітей з
ДСТ, що дозволить обґрунтувати та розробити персоніфіковані підходи до терапії,
зменшить хронізацію патологічного процесу та поліпшить якість життя такої
категорії хворих. Означене визначило вибір напрямку, мету і завдання
дослідження.
Мета дослідження: підвищення ефективності діагностики і лікування ХГД у
дітей з ДСТ на підставі вивчення особливостей клінічного перебігу, біохімічних,
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імунологічних та морфологічних особливостей мукоциліарного бар’єру ШКТ у
цієї категорії дітей.
Завдання дослідження.
1. Дослідити клініко-інструментальні особливості та перебіг ХГД у дітей з
фенотиповими ознаками ДСТ.
2. Визначити концентрацію окремих складових мукоциліарного бар’єру (ГАГ,
фукоза, СК) за їх показниками в копрофільтратах (КФ) дітей з ХГД при різних
ступенях вираженості ДСТ.
3. Встановити

концентрацію

факторів

специфічного

та

неспецифічного

імунітету в локальних секретах (слині та КФ) дітей з ХГД з урахуванням
ступеню дезорганізації СТ: IgA, sIgA, IgG, людський-ß-дефензин-2 (HBD2),
лізоцим.
4. Виявити структуральні (гістологічні та імуногістохімічні) особливості
біоптатів СО шлунка з визначенням колагену IV типу та маркерів ГАГ (за
PAS-реакцією) у власній пластинці (ВП) при ХГД у дітей з ДСТ.
5. Визначити

кореляційну

залежність

та

діагностичну

значимість

імунобіохімічних складових СО у дітей з ХГД при наявності та відсутності
ДСТ з застосуванням методів дискримінантного та факторного аналізів.
6. Обґрунтувати

доцільність

відновлення

та

підтримки

популяційної

стабільності кишечної мікрофлори при ХГД у дітей з ДСТ та визначити її
ефективність.
Об'єкт дослідження - хронічний гастродуоденіт у дітей.
Предмет дослідження - клінічні прояви, результати інструментальних
досліджень, біохімічні та імунологічні показники в локальних секретах (слина і
копрофільтрат), біоптати слизової оболонки шлунку.
Методи дослідження - клінічні, біохімічні, імунологічні, морфологічні,
імуногістологічні,

гістохімічні,

ендоскопічні,

ультразвукові,

математично-

статистичні.
Для досягнення мети та вирішення поставлених задач проведене комплексне
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клініко-параклінічне обстеження 127 дітей 12-17 років. В залежності від ступеню
вираженості фенотипових проявів ДСТ за кількістю балів відповідно до
класифікації Мілковської-Димитрової Т. в модифікації Абакумової. Л.Н. виділяли:
легкий ступінь дисплазії (варіант норми) – загальна кількість балів до 12, помірну
– 13-23 балів та виражену ступінь дисплазії – більше 24 балів [3]. Метаболізм СТ
визначали за динамікою експресії в добовій сечі оксипроліну та ГАГ методом
цетилперідіумхлоріду преципітації [27, 57].
Для верифікації діагнозу відповідно до сучасного наказу МОЗ України від
29.01.2013 № 59 дітям з клінічними симптомами ХГД проведені інструментальні
обстеження (ФГДС, УЗД органів брюшної порожнини). За показаннями проводили
гідросонографію (ГСГ) верхніх відділів ШКТ – УЗД верхніх відділів травного
тракту в умовах їх фізіологічного заповнення, шляхом прийому всередину 250-300
мл негазованої води кімнатної температури.
Для визначення стану локального імунітету проведено дослідження факторів
специфічного і неспецифічного імунітету в локальних секретах (слина, КФ).
Кількісне визначення гуморальних факторів місцевого імунітету (sIgA, IgA, IgG) в
КФ та слині – методом радіальної імунодифузії в гелі [161]. Концентрацію HBD-2
– методом імуноферментного аналізу з використанням комерційного набору «ßDefensin 2 ELITA Kit», виробник Immundiagnostik AG, Німеччина. Концентрацію
лізоциму в слині та КФ визначали за методикою з використанням сухого порошку
одноденної культури Micrococcus lyzodeiticus [70].
В слині та КФ визначали концентрацію ГАГ [51], фукози (метілпентози)
[85], СК [52] в перерахунку на грам білку згідно методу Лоурі [159].
Ендоскопічні біоптати шлунка у дітей отримано згідно загальної декларації з
біоетики та прав людини, прийнятою Генеральною Конференцією ЮНЕСКО 19
жовтня 2005 р.
Для визначення морфологічних особливостей ендоскопічні біоптати
фіксували

у

опрацьовували

10,0
за

%

розчині

нейтрального

загальноприйнятою

забуферного

гістологічною

формаліну

методикою

та
[30].
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Слизеутворюючу функцію епітеліоцитів досліджували гістохімічним методом за
допомогою PAS-реакції з шифф-йодною кислотою [83]. Імуногістохімічні
особливості біоптатів СОШ з дослідженням вмісту Collagen Typ IV (Ab-3),
(Thermo Scientific) визначали непрямим стрептавидін-пероксидазним методом [88].
Інтерпретацію

результатів

імунозабавлення

проводили

з

використанням

моноклональних антитіл до Collagen Typ IV.
Патоморфологічні, гістохімічні та імунологістохімічні дослідження біоптатів
проведені на мікроскопах Axioskop 40 (Німеччина) та Olympus CX з
комп’ютерною приставкою із фотодокументуванням.
Результати вимірів оброблено з використанням пакетів програмного
забезпечення R та MATLAB. Застосований аналіз частот та таблиць узгодженості,
t-критерій Стьюдента, критерій φ* з кутовим перетворенням Фішера, тест χ2 з
корекцією Єйтса, G-тест, T-тест Уелча, U-критерій Манна-Уітні, точний тест
Фішера, кореляційний аналіз за коефіцієнтами Пірсона та Кендала. Для аналізу
латентних факторів багатовимірної множини застосовано факторний, лінійний та
квадратичний дискримінантний аналіз. При формулюванні діагностичних правил
проведено скорочення вимірності з застосуванням методу головних компонентів з
обертанням базису методами «варімакс» і «промакс».
Наукова новизна полягає в тому, що вперше:
- встановлено особливості клінічного перебігу ХГД на тлі ДСТ (ранній
дебют захворювання, агресивний, прогредієнтний перебіг з щорічними сезонними
загостреннями,

рецидивами

та

помірно

інтенсивним,

тривалим,

ниючим

абдомінальним больовим симптомом з нечіткою локалізацією больових відчуттів),
частота та вираженість яких пропорційна ступеню ДСТ, що є відображенням
системності процесу та його обтяжливого впливу на перебіг основного
патологічного процесу;
- при розвитку запального процесу в верхніх відділах ШКТ у дітей з ДСТ
визначено зміни окремих біохімічних складових мукоциліарного прошарку, а
саме, протеогліканів, які входять до складу БМ і слизових секретів: підвищується
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концентрація фукози та знижується вміст сіалових кислот (СК), що свідчить про
можливість часткового розпаду глікопротеїнів, а збільшення виведення ГАГ
підтверджує наявність динамічної деструкції біосинтезу колагену і інших білків
міжклітинного матриксу в бік відносного превалювання процесів його деградації,
вказує на зменшення щільності та збільшення дряблості міжклітинного матриксу,
підвищення кількості муцинового прошарку з меншою в’язкістю;
- встановлено, що у дітей з ХГД на тлі ДСТ концентрації HBD-2,
імуноглобулінів (sIgA, IgA, IgG), лізоциму та СК в локальних секретах достовірно
нижчі, ніж у дітей з ХГД без ДСТ та здорових;
- в біоптатах дітей із ХГД встановлено виражену інтенсивну PAS-реакцію,
порівняно з дітьми з асоційованою патологією, в яких у 87,5 % виявляється її
зниження та/або відсутність;
- при ХГД у дітей із ДСТ підвищується експресія колагену IV типу у БМ
поверхневого епітелію та епітелію залоз порівняно з показниками у дітей без ознак
дисплазії – в 1,72 рази, по розповсюдженості – в 1,6 рази, що визначає порушення
будови епітеліальних, судинних БМ і є однією з причин прогресування фіброзу в
цієї категорії дітей;
- для ідентифікації діагнозів (ХГД та ХГД на тлі ДСТ) розроблено
математичну

модель

за

допомогою

парних

критеріїв

дискримінантного,

факторного аналізів та методу головних компонентів. З надійністю 86,5 %
підтверджено існування двох факторів варіативності значень вимірів: фактор
набутого запального процесу та фактор порушення фізіології СТ, доведено, що для
достовірної ідентифікації діагнозу потрібно розглядати двійки показників: фукозаСК в КФ; HBD2-sIgA в КФ; HBD2-лізоцим в КФ;
- ідентифіковано діагностичні групи нетривіальною множиною напрямків
варіації показників МГК: групі здорових дітей притаманна незалежність практично
усіх показників; поєднана патологія характеризуються скорельованою підгрупою
показників - фукоза, СК, IgA в КФ, антикореляцією з sIgA в КФ, IgG та sIgA в КФ,
що підтверджує її гібридність; ХГД - корелюючими показниками IgA, IgG та ГАГ,
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sIgA в КФ; група з ДСТ - високою кореляцією лізоциму, IgA та СК в КФ, та фукоза
в КФ з sIgA в слині, що покладено в основу діагностичних правил;
- доведено, що включення комплексного препарату (мультикомпонентного
пробіотика з вмістом гелю природного мінералу смектиту) до стандартної схеми
лікування ХГД сприяє нормалізації складових глікопротеінів слизу (фукоза, СК) та
факторів неспецифічного гуморального локального імунітету (HBD-2, лізоцим,
sIgA, IgA, IgG);
підтверджено:
- специфікою гастродуоденальних запальних процесів у дітей з ДСТ є
формування недостатності клапанно-сфінктерного апарату (недостатність кардії у 63,6 %, езофагогастродуоденальний рефлюкс - у 90,9%) та вісцероптозу
(гастроптоз - у 54,5%, нефроптоз - у 27,3%), частота яких збільшується відповідно
ступеню вираженності диспластикозалежних ознак, що доводить залежність їх
формування від порушень вмісту основних типів колагену у ВП та зниження
функціональних властивостей сполучнотканинного матриксу СО.
Практичне значення отриманих результатів. На підставі виконаних
досліджень розроблено спосіб діагностики стану локального імунітету при ХГД у
дітей з ДСТ, який забезпечується малоінвазивним методом та включає визначення
HBD-2 в КФ та слині (патент України на корисну модель №117480 від 26.06.2017).
Розроблено та впроваджено в практику охорони здоров’я доцільність
відновлення та підтримки популяційної стабільності кишечної мікрофлори при
ХГД у дітей з ДСТ. Введення в комплексне лікування препарату з вмістом
природного гелю смектиту сприяє покращенню загального стану здоров’я дітей,
зменшенню частоти та тяжкості інтоксикаційного, диспепсичного, больового
абдомінального

синдромів та покращує стан мікробіоти товстого кишечника

(інформаційний лист «Ентеросорбція в комплексному лікуванні дітей з
соматичною патологію» №266-2014 від 2014р.).
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація
виконана згідно плану НДР ДУ «Інститут ПАГ імені академіка О.М. Лук’янової
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НАМН України» і є фрагментом НДР № державної реєстрації 01.16.U001202
«Дослідження

ролі

вітамін-D-залежних

механізмів

розвитку

адаптаційних

можливостей організму в критичні періоди дитинства та патогенезі хронічної
соматичної патології у дітей».
Впровадження результатів дослідження. Результати дисертаційного
дослідження впроваджено в практику: Комунальний заклад «Конотопська
центральна районна лікарня ім. академіка М. Давидова», Клінічний санаторій
«Жовтень», «Медичний центр «Добробут-поліклініка», Комунальний заклад
Маріупольської міської ради «Центр первинної медико-санітарної допомоги №6»
м.Маріуполя, Комунальний заклад охорони здоров’я «Корсунь-Шевченківський
Центр первинної медико-санітарної допомоги» Корсунь-Шевченківської районної
ради Черкаської області, Дитяча клінічна лікарня №6 м. Київ, Комунальний заклад
«Ставищенський районний центр первинної медико-санітарної допомоги»
Ставищенської районної ради Київської області Красилівська амбулаторія
загальної

практики-сімейної

медицини,

видано

інформаційний

лист

«Ентеросорбція в комплексному лікуванні дітей з соматичною патологію» №2662014 від 2014р.).
Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є завершеним,
самостійним науковим дослідженням. Автором особисто виконано інформаційнопатентний пошук, проаналізовано наукову літературу з обраної теми, особисто
сформульовано мету роботи та завдання дослідження. Самостійно проведено
відбір

хворих

та

розроблено

дизайн

дослідження,

здійснено

клінічне

спостереження, виконано обробку результатів клінічних, лабораторних та
інструментальних методів дослідження. Аналіз і узагальнення результатів
дослідження, статистична обробка отриманих даних, оформлення всіх розділів
дисертаційної роботи виконані автором самостійно, на підставі чого були
підготовлені до друку наукові статті, сформульовано висновки та розроблені
практичні рекомендації.
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Апробація
дослідження

результатів

висвітлені

у

дослідження.

доповідях

на

Основні

ідеї

всеукраїнських

та
і

результати
міжнародних

конференціях, міжнародних медичних конгресах: XVI Всеукраїнській науковопрактичній конференції «Актуальні питання педіатрії» (Сідельниковські читання)
(м. Запоріжжя, 23-25 вересня 2014 р.); Науково-практичній конференції з
міжнародною участю «Актуальні питання клінічної, соціальної педіатрії та дитячої
неврології» (м. Київ, 17-18 березня 2016 р.); Науково-практичній конференції з
міжнародною участю «Мультидисциплінарний підхід в педіатрії та сімейній
медицині» (м. Київ, 16-17 квітня 2015 р.); V ювілейний міжнародний медичний
конгрес «Впровадження сучасних досягнень медичної науки у практику охорони
здоров’я України» (м. Київ, 19-21 квітня 2016 р.); XVIII всеукраїнській науковопрактичній конференції «Актуальні питання педіатрії» (Сідельниковські читання)
(м. Львів, 21-23 вересня 2016 р.); Науково-практичній конференції з міжнародною
участю «Актуальні питання педіатрії: міждисциплінарний підхід в лікуванні та
реабілітації дітей» (м. Київ, 23-24 березня 2017 р.).
Публікації. Основні положення дисертаційної роботи опубліковано в
9 друкованих працях: 6 статей у наукових міжнародних фахових виданнях України
(3 - в журналі, що входить в міжнародні наукометричні бази Web of science),
1 деклараційний патент України на корисну модель та 2 тез міжнародних науковопрактичних конгресів.
Структура роботи. Дисертація складається з вступу, огляду літератури,
шести розділів власних результатів, аналізу і узагальнення, висновків, практичних
рекомендацій. Розділи поділені на підрозділи. Список використаних джерел (201
позиція). Загальний обсяг роботи – 221 сторінки, з них основного тексту – 201
сторінок.
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РОЗДІЛ 1
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЗАХВОРЮВАНЬ ВЕРХНІХ ВІДДІЛІВ
ШКТ У ДІТЕЙ З ДЕЗОРГАНІЗАЦІЄЮ СПОЛУЧНОЇ ТКАНИНИ
1.1.

Значимість

проблеми

асоційованих

з

ДСТ

хронічних

гастродуоденітів серед дитячого населення
Прискорення сучасного темпу життя суспільства, урбанізація, різка зміна
культурних орієнтирів та традицій харчування, збільшення стресових впливів,
погіршення

екологічного

стану,

ускладнений

перебіг

вагітності,

не

контрольований прийом деяких лікарських засобів певним чином позначається на
захворюваності дитячого населення. З кожним роком все помітніше стає зростання
частоти гастроентерологічної патології, серед якої головне місце займають
хвороби верхнього відділу ШКТ, а саме, ХГД, які складають до 70 % з числа цих
пацієнтів [14, 53, 86, 105].
Розповсюдженість ХГД в останні роки зросла до 200-220 ‰, а в екологічно
несприятливих регіонах - до 300-400 ‰, що у структурі захворювань дитячого віку
становить 79,3 випадки на 1000 дітей [61] та складає 58-74 % серед хвороб шлунка
та ДПК [86]. Серед дітей з патологією ШКТ фенотипові ознаки ДСТ відмічаються
у 30-72 % [74]. В умовах сьогодення спостерігається невпинне зростання частоти
виявлення ХГД у дітей всіх вікових груп: від 81,6 у дітей дошкільного віку до 100130,8 у 7-15 років та 141 і більше (залежно від регіону) – у підлітків на 1000
дитячого населення; за відсутності тенденції до її зниження [14]. У дівчаток
підлітків захворювання гастродуоденальної зони знаходяться на другому місці та
займають наступне місце після хвороб органів дихання [5, 14, 64, 86].
Дослідження,
мультифакторний

проведені
ґенез

даної

протягом

останніх

років,

патології:

інфікування

свідчать

Helicobacter

про
pylori,

порушення рівноваги між факторами захисту та агресії в системі імунного захисту
організму, генетична схильність, психосоматичні аспекти. Тригерними факторами
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часто виступають також неконтрольоване вживання лікарських засобів, спадкова
схильність,

резистентність

фізіологічного

СО

функціонування

до

дії

інфекційних

сфінктерного

апарату

агентів,

порушення

на

дисфункції

тлі

вегетативної нервової системи, в результаті чого збільшується частота і тривалість
епізодів рефлюксу [48].
У дітей з ДСТ та проявами ХГД виявлявся низький рівень фактора фон
Віллебранда в плазмі, зниження агрегації тромбоцитів, індукованої колагеном, що
зумовлювало порушення регенерації СОШ, пошкодженої H. pylori [46].
Ранній, субклінічний дебют та висока поширеність ХГД серед дитячого
населення, що до недавнього часу було прерогативою дорослого населення,
визначають особливості клінічної картини, пізню діагностику, схильність до
частих рецидивів, торпідний перебіг та недостатню ефективність існуючих
лікувальних заходів [22, 31, 66, 68, 93]. І як результат – різноманітність клінічних
варіантів перебігу хвороби з не завжди успішною відповіддю на стандартний курс
терапії та збільшення частоти рецидивів ХГД, що розвиваються у третини хворих.
Класична клінічна картина ХГД все частіше змінюється на атипову, що
призводить до помилок в діагностиці, несвоєчасного виявлення патології і
призначення патогенетичної терапії та в подальшому визначає ранню хронізацію
запального процесу з формуванням незворотних деструктивних процесів [108].
Недооцінка наслідків захворювання в дитячому віці значно ускладнює прогноз
ХДГ та призводить до погіршення якості життя в дорослому віці [46].
На сьогоднішній день прийнято використовувати класифікацію ХГД,
наведену в «Протоколі діагностики та лікування хвороб гастродуоденальної зони
(Наказ №59 МОЗ України від 29.01.2013 року)». В педіатричній практиці
користуються класифікацією хронічного гастриту, хронічного дуоденіту і ХГД,
запропоновану в 1994 році А.В. Мазуріним та співавт. У 1990 році на IX
Міжнародному конгресі з гастроентерології була розроблена сучасна класифікація
гастритів, звана Сіднейської системою, доповнена в 1994 році. На її основі була
переглянута і доповнена класифікація, прийнята в Росії на IV З'їзді Союзу
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педіатрів Росії в 2002 році [86].
Особливу категорію складають діти, у яких ХГД формується на тлі
вродженої дезорганізації сполучної тканини (СТ), кількість яких прогресивно
збільшується

у

всьому

світі,

що

обумовлено

підвищенням

екологічної

забрудненості навколишнього середовища, якісними змінами харчового раціону
[12, 56], мультифакторною дією несприятливих екзо- і ендогенних факторів на
плід в період внутрішньоутробного розвитку, які викликають дефекти генетичного
апарату під час закладки і диференціювання сполучнотканинних структур, таких
як хребет, шкіра, клапани серця, великі судини, ШКТ, закладка яких відбувається в
одні терміни фетального розвитку. Дефіцит певних мікроелементів, особливо
селену та кремнію, які в людському організмі відіграють важливу роль, та входять
до складу ферментів, що регулюють біохімічні та фізіологічні процеси [101, 196] і
володіють широким спектром цитопротективної дії, а при недостатній їх кількості
викликають суттєві порушення метаболізму і морфологічні зміни багатьох органів,
особливо в ШКТ [24, 107] та слабкість сполучнотканинних структур організму
[46].
Означені процеси призвели до прогресивного збільшення кількості дітей з
ДСТ, розповсюдженість яких в популяції на сьогоднішній день становить від
13,0 % до 65,0 % [49], а у школярів м. Києва та Київської області ознаки ДСТ
виявлялись у 37,88 % дітей [80].
В 20-х роках минулого століття відомий фізіолог академік О.О.Богомолець
зауважив, що «…стан здоров’я чи хвороби визначається станом СТ, яка виконує
безліч життєво важливих функцій організму, організм завжди має вік сполучної
тканини…» [20].
Головними функціями СТ є: трофічна, захисна, опорна (біомеханічна),
пластична, морфогенетична. Трофічна функція пов’язана з регуляцією харчування
тканинних структур організму та участю в підтримці сталого складу внутрішнього
середовища організму та обміні речовин. Головна роль в її виконані належить
основній речовині, завдяки їй здійснюється транспорт молекул поживних речовин,
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води, солей - інтегративно-буферного середовища. Захисна функція полягає в
захисті організму від механічних пошкоджень і знешкодженні чужорідних
речовин, що потрапляють в організм ззовні чи продукуються всередині.
Забезпечується

ця

функція

фізичним

захистом

(кісткової

тканини)

та

фагоцитарною дією макрофагів і імунокомпетентних клітин, що приймають участь
в реакціях клітинного та гуморального імунітету. Опорна (біомеханічна) функція
забезпечується колагеновими і еластичними волокнами, що утворюються при
підтримці волокнистих каркасів органу, які за своїм складом і фізико-хімічними
властивостями міжклітинної речовини мають однакову будову майже у всіх
скелетних тканинах. Чим щільніша міжклітинна речовина, тим більш виражена
опорна і біомеханічна функції. Пластична: СТ полягає в адаптації до різних умов
існування, регенерації, участі в заміщенні - загоюванні дефектів органів,
формуванні рубців при пошкодженні. Структурна (морфогенетична) функція
проявляється в формуванні тканинних комплексів - строми та забезпечені
загальної структурної організації органів (внутрішньо органних перетинок,
капсул), регулюючим впливом деяких її компонентів на проліферацію і
диференціювання клітин різних тканин. Особливістю є: мала кількість видів клітин
(фібробласти,

хондробласти,

остеобласти,

кератобласти),

переважання

фібрилярних білків (колагена, еластина, фібронектина), міжклітинного матриксу ГАГ і протеогліканів, які вміщують 5% білка і 95% ГАГ. СТ бере участь у
формуванні строми органів, прошарків між різними тканинами, утворює капсули,
опорний скелет, внутрішнє середовище організму (імунологічний захист, водносольова рівновага та ін.).
Поліфункціональний характер СТ визначає складність її складу та
організації. В свою чергу СТ є цілісною фізіологічною системою, яка сформована з
сукупності різних видів тканин, що походять з мезодерми середнього зародкового
листка, його мезенхімального зачатку, який заповнює простір між тканинними
листками і починає формуватися в другій стадії гаструляції. Під час ембріогенезу
іде постійна диференціація ембріональних клітин, завдяки чому, формуються
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морфологічні різновиди зрілої СТ, яка протягом людського життя постійно
проходить стадії оновлення компонентів.
Порушення розвитку СТ в ембріональному і постнатальному періодах генетично детермінований стан, що характеризується дефектами волокнистих
структур і основної речовини СТ, які призводить до розладу гомеостазу на
тканинному,

органному

і

організменому

рівнях

у

вигляді

різних

морфофункціональних порушень вісцеральних і локомоторних органів з
прогредієнтним перебігом, - позначається терміном «дисплазія» (dis - порушення,
рlasia - розвиток) [39, 43, 49, 77, 109, 114].
Основним структурним елементом СТ є колагенові волокна, які складаються
з фібрілярного білка – колагену, що продукується фібробластами. Загальна його
кількість від усієї білкової маси людського організму складає більш, ніж 30,0 %
(10,0% - в стромі внутрішніх органів і до 50,0 % - в тканинах скелету). В
порівнянні з іншими білками тканин колаген має ряд особливостей: в його складі
превалюють амінокислоти: гліцин, оксіпролін, пролін і оксілізин, а метіонін,
цистин і тирозин - дуже низькі, триптофан - взагалі відсутній. На даний момент
відомо близько 28 типів колагену, які різняться за своєю молекулярною
організацією, функціями, органною та тканинною приналежністю, а головне - по
первинній структурі пептидних ланцюгів (генетично).
За структурою типи колагенів поділяються на інтерстиціальні (фібрилярні),
сітки, мікрофібрили, «якірні» фібрили, трансмембранні домени, мембранопоєднані з розірваними потрійними спіралями та ін. [184, 185]:
- колаген І типу (фібрилярний) частіше всього зустрічається в тканинах
шкіри, сухожиллях, кістках, рогівці ока, склері, стінці артерій та ін.;
- колаген III типу (фібрилярний) знаходиться в дермі шкіри плоду, в стінках
великих кровоносних судин, а також у ретикулярних волокнах
(наприклад, органів кровотворення);
- колаген IV типу (сітки), представлений в БМ, на відміну від інших типів
колагену містить найбільше бічних вуглеводних ланцюгів, а також
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гідрооксілізіна і гідрооксіпроліна і не утворює ні фібрил, ні волокон.
Функції колагену в організмі різноманітні, починаючи від адгезії, агрегації
тромбоцитів, активації деяких факторів згортання крові, а також приймає участь в
іонному обміні, підтриманні цілісності структури внутрішніх органів, в органо- та
онтогенезі, хемотаксисі, загоюванні ран, закінчуючи дозріванням В-клітин та ін.
Синтез колагену відбувається головним чином фібробластами та гладко м’язовими
клітинами. Головний компонент міжклітинного матриксу БМ колаген IV
продукується

епітеліальними,

ендотеліальними,

м’язовими,

нервовими

та

жировими клітинами. Особливістю складу колагену IV типу є те, що
повторювальні

спіральні

ділянки

з

послідовністю

(Глі-х-у)n

найчастіше

перериваються короткими неспіральними сегментами. Ця особливість, ймовірно,
збільшує гнучкість колагену IV типу і сприяє утворенню його основі сітчастих
структур. [87].
Еластичні волокна продукуються фібробластами та мають стрічкоподібну
структуру, яка в залежності від органу, в якому вона виконує функції, може
розтягуватися чи скорочуватися. Найбільш широко представлені еластичні
волокна в зв’язковому апараті - до 80,0 %, стінках великих судин - до 2,0 % та
шкірі. Еластичні волокна складаються з аморфного еластину, що займає 90,0 %
всієї маси та мікрофібрилярного структурного компоненту, представленого
мікрофібрилярним глікопротеїном, ГАГ та ліпідів.
При порушенні синтезу біологічно активних речовин, в тому числі колагену,
формується механічний розрив біополімерів, зокрема, колагенових і еластинових
волокон шляхом гемолізу зв’язків між ланками макромолекули з утворенням
радикальних центрів в місці розриву [72].
Ретикулярні волокна знаходяться в стромі внутрішніх органів, схожі за
своєю структурною організацією з колагеновими волокнами, але тонші та мають
більші розгалуження. В основу їх складу входять колаген ІІІ типу, функція якого
полягає в забезпеченні структурної основи органу і в підтриманні його міцності.
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На даний час основними фенотиповими проявами ДСТ вважають астенічну
статуру, гіпермобільність суглобів, порушення постави, деформації грудної клітки,
кили, підвищена розтяжність шкіри, аномалії зубного ряду, міопія та ін.. До
проявів з боку внутрішніх органів до цього ряду додаються пролапс клапанів
серця, додаткові хорди, геморагічний синдром, порушення ШКТ, спланхноптози,
вегетативні прояви. При цьому поєднання дефектів СТ різної локалізації
визначають як системний дефект, а при єдиній локалізації - як ізольований.
Прояви ДСТ характеризують не тільки зовнішніми ознаками, а й
особливостями імунного статусу, який проявляється зниженням активності Тлімфоцитів, концентрацій Ig А, М, G в крові, порушеннями фагоцитозу, синтезу та
елімінації циркулюючих імунних комплексів [39, 80, 110]. Однак, результати
дослідження системного і локального імунного статусу дітей з ДСТ суперечливі
так в роботі Евтушенко С.К. відмічено зниження рівня sIgA та IgA в слині, в той
час як у Гурмач М.А. в сироватці крові – підвищення рівня IgA, [34, 39].
Вперше термін ДСТ був введений P. Beighton 1988 році [126]. На даний час
єдина класифікація ДСТ відсутня. Під терміном «вроджена неповноцінність СТ»
мають на увазі не захворюваність, а певний стан, при якому діти відрізняються від
інших своїми фенотиповими особливостями. В 1990 році зроблена спроба
класифікувати, розділивши ДСТ на дві групи: 1-а група включала чітко окреслені
спадкові синдроми (синдром Елерса-Данлоса, синдром Марфана та ін.), а 2-а –
недиференційована ДСТ спадкову патологію сполучнотканинних структур з
вісцеральними проявами (зміни з боку серця, судин і ін. органів) [120].
З 2012 року прийняті нові рекомендації щодо використання термінології.
Так на даний момент рекомендовано застосовувати наступну термінологію:
- спадкові порушення СТ: гетерогенна група моногенних захворювань,
обумовлених генетичними дефектами синтезу і/або розпаду білків
позаклітинного матриксу або порушенням морфогенезу СТ;
- ДСТ: гетерогенна група захворювань СТ полігенно багатофакторної
природи, об'єднаних в фенотип на основі спільності зовнішніх і/або
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вісцеральних ознак, раніше званих як НДСТ;
- малі аномалії розвитку: успадковані або вроджені відхилення органів від
нормальної анатомічної будови, не пов'язані з анатомо-фізіологічними
особливостями дитячого віку, здатні за певних умов стати причиною
розвитку порушень його функції;
- вроджені вади розвитку: вроджені відхилення органу від нормальної
анатомічної будови, що призводять до клінічно значущого порушення
його функції [71].
На наш погляд ця класифікація не охоплює всіх аспектів патологічних змін
при ДСТ, тому що і перша і друга групи включають патологію з боку внутрішніх
органів. Найбільш доцільною для діагностики сполучнотканинної патології у дітей
є варіант класифікаційних критеріїв, запропонований Т. Мілковською-Дімітровою.
Л.Н. Аббакумова їх вдосконалила в результаті обстеження великої когорти (1200
дітей) як умовно здорових, так і дітей з різними захворюваннями [67].
Зміни, які торкнулися класичного перебігу багатьох відомих хвороб в
останні роки, та збільшення частоти стигм дизембріогенезу у дітей викликають
необхідність акцентувати особливу увагу на наявність коморбідних станів,
присутність яких змінює підходи до визначення особливостей формування цих
патологічних

процесів

та

потребує

мультидисциплінарного

підходу

до

спостереження за перебігом основного патологічного процесу [49, 115]. Проведені
з кінця минулого століття дослідження пояснювали масштабність патоморфозу
багатьох хвороб, пов’язаних з ДСТ, та уточнювали критерії діагностики їх
окремих форм [10, 35, 44, 103, 116].
Дані літератури свідчать, що порушення розвитку СТ в ембріональному
періоді та після народження, призводять до порушення функціонування органів і
тканин. Причиною цього стану є генетично детермінований дефект синтезу білків,
які формують позаклітинний матрикс. ДСТ на даний час розглядається саме як
патологічний стан, що розвивається як реакція організму у відповідь на дію
різноманітних несприятливих факторів [81]. Порушення фібрилогенезу та
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метаболізму СТ призводить до її трансформації, що супроводжується
зниженням репарації, порушенням ангіогенезу, наслідком яких є рання
хронізація запального процесу з формуванням деструктивних форм [41], що
виступає ускладнюючим фактором перебігу захворювань.
СТ розглядається як основна системозв’язуюча тканина організму, яка
складає більше половини маси тіла, підтримує основні гомеостатичні параметри
організму, приймає безпосередню участь як в перебігу фізіологічних та
пристосувальних реакцій організму, так і патологічних станів [49, 72], тому
закономірним є негативний вплив диспластикозалежних змін на перебіг поєднаної
патології ШКТ, як органу, що містить найбільшу кількість колагенових волокон
[76, 173]. Враховуючи мезенхімальне походження шлунку та СТ, закладка яких
проходить починаючи з 2-го місяця внутрішньуторобного розвитку [45], залучення
гастроінтестінального тракту при захворюваннях СТ виявляється набагато
частіше, ніж виявляється клінічно, а у 80 % підлітків патологія травного тракту
часто є провідною в клінічній симптоматиці [46, 104].
Однак, літературні дані, щодо особливостей перебігу захворювань ШКТ, які
формуються на тлі ДСТ, досить дискутабельні. Відсутня єдина думка відносно
патогенетичної ролі порушень синтезу та трансформації колагену при формуванні
ХГД, що визначало б особливості його медикаментозної корекції [58, 92]. Існують
докази, що поєднана патологія ШКТ і ДСТ характеризується стертою клінічною
картиною,

схильністю

до

в’ялого

перебігу,

переважання

астенічного

і

диспепсичного синдромів та ранньої хронізації процесу особливо у дітей, що
народилися від батьків опромінених в дитячому віці, що актуально для України
[56, 103]. З кожним роком ця тема стає актуальнішою особливо в останнє
десятиріччя, коли в усіх країнах світу і, в тому числі, в Україні відбувається
зростання частоти дітей з клінічно значимою дезорганізацією сполучної тканини
[4].

Зважаючи

на

сказане,

представляє

інтерес

визначення

структурно-

функціональних особливостей ШКТ при поєднаній патології ХГД на тлі ДСТ.
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1.2. Особливості мукозального бар’єру ШКТ
Загальна площа СО органів і систем організму складає приблизно 400 м2, з
них на поверхню ШКТ припадає більше половини, майже 300 м2 [132]. До складу
слизового прошарку входять глікомукопротеїни, глікопротеїди (муцини), які
надають в’язкість слизовому гелю, фактори специфічного та неспецифічного
імунітету та мікробіота ШКТ. Загальна чисельність мікроорганізмів, що мешкають
в різних частинах макроорганізму становить близько 1014-15 КУО/г, а сукупна вага
мікроорганізмів ШКТ людини становить близько 3-х кг.
Аналіз наукових досліджень, які були проведені протягом останнього
десятиріччя, свідчать, що ШКТ – один із найбільших органів імунної системи
людини, близько 80 % імунокомпетентних клітин організму знаходяться в СО
кишечника [59]. Імунна система СО ШКТ, яка входить до складу основних органів
імунного захисту, є бар’єром між зовнішнім і внутрішнім середовищем, та
морфологічно складається з: клітинних та структурних елементів, Тоll-подібних
рецепторів

(Тоll-like-receptors

-

TLR),

В-лімфоцитів,

імуноглобулінів,

антимікробних пептидів, лізоциму та інших складових неспецифічного і
специфічного імунітету. Порушення в імунній системі слизових пов’язане з
функціонуванням епітеліальних, стромальних і інших клітин організму та з
інфекційними агентами, які призводять до розвитку запальних процесів.
Найдавніші пептиди, що приймають участь у неспецифічному захисті
організму від інфекційних збудників, – дефензини (антимікробні пептиди,
лізосомальні катіонні протеїни) вперше відкриті в 1956 році [186]. Людські
дефензини представляють сімейство катіонних та амфіфільних пептидів, багатих
на

цистеїнові

залишки,

які

мають

противогрибковий,

противовірусний,

противопухлиний єфект та забезпечують імунологічний захист організму.
Кластерні амфіпатичні молекули дефензинів – групи, які в своєму складі
мають, як позитивно заряджені амінокислотні ділянки, так і гідрофобні
амінокислотні залишки, що дозволяє їм взаємодіяти з мікробними мембранами та
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гідрофобними залишками жирних кислот. Завдяки двобічному заряду дефензини
володіють здатністю притягуватися до чужорідного мікроорганізму, утворюючи
при контакті з ним пори – підвищену проникність мембран, в результаті чого
патогенний для організму хазяїна мікроорганізм гине [63, 157].
На сьогоднішній день відомо три види дефензимів - α, ß та θ. В людському
організмі виявлені тільки перші два види: α -дефензини приймають участь в
антибактеріальному захисті та у життєдіяльності мікрофлори кишечника;
ß-дефензини – найчисельніша група з тканинно специфічним розподіленням,
експресуються різними типами епітеліоцитів та є зв’язуючими елементами між
вродженим (неспецифічним) і набутим (адаптивним, специфічним) імунітетом.
Дефензини-θ

виявлені

амінокислотних

тільки

залишків,

у

завдяки

макаки-резус
чому

мають

і

складаються
альтернативну

лише

18

назву

–

мінідефензини, а у α-, ß-дефензинів амінокислотних залишків кількість може
досягати 100 і більше. ШКТ є місцем найбільшої експресії ß-дефензимів (HBD-2)
[157].
Тип α-дефензинів вперше в окрему групу виділено в 1980 році. На даний час
ці дефензини представлені групами нейтрофільних, мієлоїдних і кишкових αдефензимів клітин Панета. Нейтрофільні дефензими приймають участь в
антибактеріальному захисті, а дефензини, які секретують клітини Панета,
відповідають за життєдіяльність кишечника [181]. Людський ß-дефензин вперше
виділений із діалізату гемофільтрата в 1995 році [128, 136]. Цей тип дефензинів
виробляється макрофагами, моноцитами, кератиноцити, дендритними клітини та
епітеліоцитами СО урогенітального, респіраторного, ШКТ та клітинами ока [145]
та мають тканинноспецифічний розподіл: HBD-1 представлені в нирках, HBD-2 - в
епітеліоцитах, СО шлунку, тонкого кишечнику, жовчовивідних шляхів, HBD-3 - в
мигдаликах, серці, плаценті, HBD-4 - в епітелії шлунку, яєчках та яєчниках [148].
На даний час відомо близько сотні АМП α-, ß-дефензинів, але найбільш
вивченими є представники ß-дефензинів - HBD (людський ß-дефензин).
Найкращий вплив на імунну систему людського організму, що поєднується з
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антиінфекційною дією, доведено має HBD-2, що виступає, як поєднуючий
компонент між специфічним і не специфічним імунітетом організму, має сильні
хемоаттрактанти для Т-лімфоцитів і моноцитів [144, 178] та забезпечують антиген
специфічні імунні реакції [156]. Крім цього, як показано на мишиних моделях in
vivo, дефензини можуть регулювати функції дендритних клітин (пришвидшуючи
їх «дозрівання») за допомогою Toll-подібних рецепторів. Контактуючи з
антигенами патогенних бактерій, вірусів та грибів, HBD через Toll-подібні
рецептори, активізують дендритні клітини і запускають механізми антигенспецифічного антиінфекційного гуморального та клітинного імунітету, одночасно
активуючи макрофаги і, тим самим, підсилюючи процеси фагоцитозу [184, 187,
190].
Доведено, що при зменшенні ß-дефензинів збільшується незахищеність
організму

від

патологічного

імунологічного

захисту.

При

злоякісному

плоскоклітинному інтраепітеліальному ураженні шийки матки плоскоклітиним
раком

в

порівнянні

з

незлоякісним

плоскоклітинним

інтраепітеліальним

ураженням та нормальним цервикальним епітелієм відмічалось значне зменшення
кількості ß-дефензинів [137].
Дефензини є молекулярними ефекторами системи вродженого імунітету, що
активується майже відразу після контакту з чужорідним збудником. З огляду на те,
що HBD-2 синтезується епітелієм шлунку у відповідь на будь-яке ушкодження,
цей АМП можна розцінювати як молекулярний маркер запалення СО [171, 173]. В
роботі [40] доведено, що ß-дефензин - один із важливих компонентів клітинноопосердкованого адаптативного імунітету, завдяки чому до вогнища запалення
приєднуються імунні клітини та відбуваються процеси регенерації. Дослідження
рівня дефензимів при хворобі Крона виявило зниження їх рівня нижче контрольної
групи, в той час, як при некротичному ентероколіті, навпаки відмічено їх
збільшення [149, 152].
Отже, дефензини є одним із головних механізмів захисту організму,
порушення їх синтезу збільшує вірогідність імунологічного, противірусного так
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протипухлинного захисту. Наукових досліджень, які б визначали концентрацію
ß-дефензинів у дітей з ДСТ та асоційованою з ХГД патологією не знайдено.
Імунна відповідь базується на продукції плазматичними клітинами IgA основного фактору місцевого імунітет, який має переважне значення у всіх
секретах ШКТ. На рівні СО IgA є головним антитілом зовнішньої секреції, що має
протективний ефект при дії пошкоджуючих антигенів і є головним показником
стану локального гуморального імунітету. Нейроендокринні фактори та цитокіни
виконують функції при виділенні та при регуляції IgA. Продукція IgA регулюється
CD3+ -клітинами, які забезпечують захист СО від інфекцій. IgA секретується у ВП,
а саме, у плазматичних клітинах слизової кишечника.
sIgA є біологічним маркером, головним гуморальним показником місцевого
імунітету, що утворюється завдяки з’єднанню епітеліальних і імунокомпетентних
клітин, які виникають при проникненні імуноглобуліну з плазматичних клітин в
слизовий прошарок епітелію кишечника [79]. Підвищення його рівня вказує на
розвиток адаптивної імунної відповіді, направленої на формування механізмів
адаптації до стресу і до зміни навколишніх умов [29]. Важливим стимулюючим
фактором продукції мукозального sIgA є пробіотичні бактерії [168, 191].
Слизовий секрет ШКТ людини містить також значну кількість IgG, який
найчастіше присутній в позасудинному руслі. З попередніх досліджень відомо, що
секрети містять 300 μг/мл IgG; близько ~800 μг/мл IgG винайдено в прямій кишці
людини [188]. Встановлено транспортування IgG через неушкоджені епітеліальні
бар’єри через плаценту для пасивного переносу імунітету від матері до плоду
завдяки своїй малій молекулярній вазі [84, 174]. Імуноглобуліни в поєднанні з
нейтрофілами запускають альтернативні, відмінні від класичного шляху активації
компліменту і лізоциму реакції для знищенні певних форм організмів [15]. Мають
виражену синергічну дію між лізоцимом та IgA, компліментом, фагоцитуючими
клітинами та їх ферментами, що головним чином сприяє підвищенню
антибактеріального захисту [79]. В даний час досить добре досліджена
транспортування IgA до СО та участь в захисних механізмах, але протективна роль
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IgG в захисті від кишкових бактерій недостатньо вивчено. Не досліджені
механізми транспортування імуноглобулінів, їх вміст у дітей з ДСТ.
На

даний

час

визначено

імунологічні

показники

неспецифічного

гуморального місцевого імунітету в фізіологічних рідинах ( шлунковий сік, ротова
порожнина). В роботах, які були проведені на дорослих пацієнтах з ерозивним
гастродуоденітом і виразковою хворобою, доведено зниження рівня лізоциму в
слині [15]. Визначені захисні фактори ротової порожнини: у дітей з ХГД без
виявлення етіологічного чинника [90]. Рівень лізоциму був високим, що вказує на
підвищення захисної реакції, а sIgA, навпаки – низьким, а при відомому
етіологічному чиннику (Helicobacter pylori) в крові відмічалося достовірне
зниження концентрації лізоциму і sIgА [6].
Досліджені показники sIgA, IgA, IgG, IgM в фізіологічних рідинах
людського організму висвітлені при хелікобактерній патології: відмічено зниження
рівня IgA і підвищення IgG, IgM [21]. Збільшення показників IgG в слині у дітей з
ХГД відмічали [36, 119], а при дослідженні, яке було проведено по результатам
показників сироватки крові, відмічалося зниження концентрацій IgA та IgM при
стабільній концентрація IgG [95].
Слизовий секрет, що покриває ШКТ, виконує функцію захисту від
агресивних факторів навколишнього середовища. Перебіг інфекційних та
аутоімунних процесіів змінюють склад та функції слизового прошарку [37, 131,
154], при цьому знижується цитопротекторний потенціал СО та збільшується
вірогідність виразкоутворення [146].
Відомо, що мукоцелюлярний бар’єр організму складається на 95% з води і
тільки 3% від загальної кількості слизу припадає на муцини, які секретуються
бокалоподібними клітинами, – високомолекулярні глікопротеїни, що складаються
з кислих полісахаридів. Іншими складовими є бактеріальні клітини і їх метаболіти,
злущений епітелій, нейтрофіли, імуноглобуліни і неспецифічні біологічні
речовини, частинки харчових нутрієнтів, тощо.
Основними вуглеводними компонентами муцинів є ГАГ, галактозаміни,
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СК, фукоза та галактоза, які виконують важливу роль в міжклітинних взаємодіях,
формуванні та підтримці форми клітин та органів, утворюючи основу каркасу при
формуванні тканин. Мукопротеїни - ендогенне джерело для підтримки
нормального функціонування мікробіоти організму. При взаємодії муцинів з
мікроорганізмами,

електролітами,

компонентами

їжі

відбувається

зміна

властивостей слизу. В умовах розвитку запального процесу муцини зазнають
характерних
бактеріального

перетворень,

відбувається

руйнування,

що

зниження

сприяє

їх

резистентності

підвищенню

до

проникності

приепітеліального бар’єру кишечника [124]. За консистенцією мукопротеїни
представляють собою в’язко-еластичний прошарок з мастильними властивостями
завдяки поєднанню ГАГ з водою.
Вплив дієтичного харчування перевірено на мишах з різним складом генів,
які кодували ферменти, що приймали участь в фукозулюванні. Геном з FUT2 було
доведено, що переведення мишей на дієту з малою кількістю полісахаридів
призводило до втрати відмінності в складі мікробіоти кишечника. При цьому в разі
відсутності фукози в полісахаридах деякі бактерії змінювали експресію генів
FUT2, а частина їх, взагалі, зменшувалась внаслідок вимирання [151].
Фукоза є поживним середовищем для мікробіоти людського організму.
Надає гелю властивості, завдяки яким утворюються в’язкі плівки на поверхні СО
[176]. При достатній кількості фукози мікробіота забезпечує нормальну функцію
імунологічного захисту організму. В роботах, які проводилися по дослідженню
концентрації фукози в шлунковому вмісті та слині при ХГД, показано достовірне її
зниження [60, 64, 91], хоча при початковому поверхневому запаленні відмічається
збільшення глікопротеїнів з залишками фукози. Доведено активацію синтезу
фукозилірованого секрету мукоцитами антральних залоз, які відіграють замісну
роль при розвитку антрального гастриту у дітей з виразковою хворобою ДПК
[112]. В роботі Буторіної Н.В. при ГЕРХ вказується на дію гормонів кортизола та
порушення

динамічної

рівноваги

агресивно-протективного

фактору

гастродуоденальної зони. Відбувається деградація колагену, як наслідок –
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накопичення вільного гідроксіпроліну, пептидозв’язаного гідроксіпроліну і
пов'язаної з білком фукози в шлунковому секреті [25].
СК обумовлює високу ізоелектричну рухливість і в’язкість глікопротеїнів
слизу та є маркером активності запального процесу. Доведено, що підчас стресу
відбувається

активація

гіпоталамуса

з

підвищенням

вироблення

адренокортикотропного гормону, який призводить до збільшенням продукції
кортикостероїдів

в

наднирниках.

Кортикостероїдні

гормони

зменшують

продукцію шлункового слизу і погіршують його якісний склад знижуючи вміст
СК, що веде до пошкодження захисного слизового бар’єру. Кортикостероїди
порушують також регенерацію епітеліальних клітин СО шлунку, підвищують
утворення гістаміну з гістидину (за рахунок активації гістідіндекарбоксілази ферменту). Таким чином, відбувається деградація пристінкового слизу з
пошкодженням поверхневого епітелію СОШ [98]. Рівень СК в слині та
шлунковому вмісті у пацієнтів з ХГД, як показує Романенко Е.Г., має тенденцію
до підвищення [91], а при ХГД на тлі ДСТ відбувається зниження СК. Доведено
також, що при загостренні ерозивного гастродуоденіту в шлунковому вмісту
збільшується співвідношення сіалового і фукозуглікопротеїну, що негативно
впливає на функціональний стан слизового прошарку [100].
Відомо, що ГАГ активізують окислювально-відновні процеси, пов’язані з
порожнинним і пристінковим травленням, адсорбують патогенні мікроорганізми
та їх токсини, виконують ентеросорбційну функцію, яка сприяє нормалізації
кишкової мікрофлори. В роботі [89] визначається зниження концентрації ГАГ в
шлунковому вмісті при виразковій хворобі ДПК. В експериментальних роботах на
самцях білих щурів при виразковому процесі шлунку визначено стале зниження
рівню ГАГ [16]. Доведено зменшення вмісту сульфітованих ГАГ і сульфомуцінов
в СО, що покривають поверхню епітеліальних клітин, при виразковій хворобі ДПК
у людей [55].
На даний час проведені дослідження по оцінці морфологічної картини СО у
дітей з ХГД без врахування фенотипових проявів ДСТ. Ураження СО носило
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виражений вогнищевий характер, у більшості дітей відмічалось проникнення
лейкоцитів в покровно-ямковий епітелій з утворенням в середині скупчення
лейкоцитів – внутрішньоямкових абсцесів [102]. При ХГД з хелікобактерною
інфекцією

виявлено

лімфоцитарно-плазмоцитарну

інфільтрацію

дифузного

характеру з ураженням епітеліального прошарку та ВП СО шлунку [2].
В окремих дослідженнях доведено вплив ДСТ на морфологічну картину
хронічного гастриту, а саме: зменшується висота епітеліального покриву, аж до
сплощення і десквамації з оголенням власної пластинки СО, з пригнічення в
епітеліоцитах енергетичного механізму, який гальмує синтетичні процеси в
процесі вироблення в них гликопротеїнів та зменшення їх вмісту в одношаровому
стовпчастому епітелії і поверхневому слизу, що призводить до зниження захисних
властивостей слизового бар'єру [82].
Згідно з літературними даними, при хелікобактерному гастриті в покрівноямковому епітелію відзначена інтенсивна ШИК-реакція, що свідчить про
підвищення

слизеутворення;

нерідко

відзначено

одночасне

зниження

інтенсивності ШИК-реакції в залозистому епітелії [28].
В роботі [19] при тривалому рецидивному перебігу ХГД відмічалось більш
виражене зниження рівня нейтральних ГАГ слизу, рівня експресії ПГЕ 2 і
порушення утворення колагену IV типу, що отримало підтверження в роботі, де
вказується,

що

тривалому

запальному

процесі

інтенсивність

колагену

збільшується, а ГАГ в PAS-реакції - зменшуються [99].
Наукових досліджень по визначенню особливостей колагеноутворення при
ХГД на тлі ДСТ не виявлено.
Отже, представлені дані літератури свідчать, що досліджень імунобіохімічних особливостей мукоцелюлярного бар’єру у дітей з ХГД на тлі ДСТ та
структуральних особливостей біоптатів у цієї категорії дітей нами не знайдено, що
потребує більш ретельного підбору діагностичних методик визначення методів їх
лікування.

48

1.3. Роль пробіотичної мікрофлори в формуванні мукоцелюлярного бар’єру та
можливість її використання для лікування запальних процесів верхніх
відділів ШКТ
В людському організмі кишкова мікрофлора забезпечує колонізаційну
резистентність

організму,

імуномоделюючий

метаболічних процесах завдяки синтетичній та

ефект,

приймає

ферментативній

участь

в

функціям,

антиканцерогенному
захисті, має детоксикаційний ефект, регулює моторику ШКТ [134, 146, 172].
Порушення складу та функцій мікробіоти виникають у 94,0 % дітей з
хронічними захворюваннями ШКТ і 68,0 % - з хронічними захворюваннями інших
органів та систем, що супроводжується порушеннями гуморальної і клітинної
ланки імунітету [111].
Відомо, що патогенні бактерії мають здатність прикріплюватися до певних
компонентів позаклітинного матриксу за допомогою колагену і фібронектину БМ
– так званих адгезинзв’язуючих білків, які є важливими елементами механізму
вірулентності патогенів, що беруть участь в ініціації запального процесу [153].
Муциновий прошарок - перший рівень контакту організму господаря з
мікроорганізмами і, саме тому, пробіотичні бактерії, що мають здатність
зв’язуватися з муцином, потенційно здатні колонізувати і конкурентно запобігати
адгезії патогенів. Зокрема, відомо про перспективну здатність лактобацил
утворювати клітинні агрегати і пригнічувати адгезію патогенних бактерій в СО
кишечника. Це пригнічення досягається, як за рахунок конкуренції на слизовій
кишечника, так і при безпосередній взаємодії пробіотика з патогенними
бактеріями [167, 170, 177].
Проведені дослідження вказують, що не лише патогенні бактерії володіють
здатністю до адгезії, але і окремі штами лактобацил про біотичних препаратів
можуть прикріплюватись до протеїнів ВКМ (внутрішньо клітинного матриксу)
людини, колагену IV типу, фібронектину, фібриногену, а також здатні прилипати
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до ентероцитів, підтримуючи мікробіотичний баланс та впливаючи на імунну
відповідь. Адгезія до епітелію ШКТ є бажаною характеристикою потенційно
“успішного” пробіотика, оскільки гарантує фізіологічну колонізацію слизових, а
отже інтерферує з патогеном та ініціює взаємодію пробіотика з клітинами імунної
системи [130, 167, 169]. Колаген, фібронектин і фібриноген є необхідними білками
для прилипання лактобацил. Білкові детермінанти піддаються впливу поверхневої
частини клітини, частково беруть участь в адгезії до колагену, фібриногену,
фібронектину. Однак, деякі автори стверджують, що висока адгезія деяких
лактобацил може вказувати на їх патогенний потенціал [182].
Встановлені

генетичні

фактори

зв’язування

найбільш

поширених

пробіотиків і патогенів з ВКМ, зокрема, впливу колаген зв’язуючого фактора протеїну AggLb, що визначає адгезивну здатність лактобактерій [165]. Ця
властивість дуже важлива, оскільки інгібіція пробіотиком патогена досягається не
тільки шляхом формування автоагрегаційного бар’єру на поверхні СО які
перешкоджає її колонізації патогеном, але також шляхом агрегації пробіотика
безпосередньо з патогеном і сприяє його виведенню - коагрегації [142, 147, 200].
Агрегаційна здатність є рідкісним фенотипом серед лактобацил (1-2,0 %).
Встановлено генетичний фактор кореляції колаген-зв’язуючої здатності з
агрегуючою властивістю бактерій, був ідентифікований і клонований ген
BGNJ1-64, що кодує протеїн AggLb. AggLb - дальтоновий протеїн - відноситься до
колаген-зв’язуючого суперсімейства. Видалення AggLb призводить до втрати
здатності створювати клітинні агрегати, в той час, як переекспресія збільшує
здатність до агрегування, гідрофобності і колаген-зв’язування [180].
Доведено сильну негативну кореляційну здатність зв’язування пробіотиків зі
здатністю до утворення біоплівки [164, 175]. Зокрема, біоплівка різко збільшує
опірність лікам, знижує запалення, поліпшує загоєння ран [138, 155, 180, 189, 199].
Пробіотичні

бактерії

впливають

на

регенерацію

ентероцитів,

функціонування імунокомпетентних клітин моделюють продукцію sIgA, сприяють
регенерації, зростанню кишкового епітелію і нормалізації функцій СО кишечника
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(стимуляція

продукції

муцину

СО

кишечника

за

рахунок

поліпшення

функціонування інтестинального бар'єра, видалення вільних радикалів, що
надають шкідливу дію на клітинні структури [8, 87].
Призначення пробіотиків дозволяє не тільки відновлювати мікробіоценоз
кишечника, але і впливати на етіологічний фактор захворювання як безпосередньо,
так і опосередковано, через стимуляцію факторів місцевого імунного захисту [50].
В 2003 році в Сичуаньському університеті продемонстрована можливість
стимуляції структурними елементами клітинної мембрани біфідобактеріями
експресії HBD-2 клітинами СО товстого кишечника. Пробіотичні бактерії
(лактобацили та біфідобактерії) дозозалежно від 6 до 12 разів підсилюють
продукцію HBD-2 [141, 183]. В дослідженні, де дорослі волонтери приймали
пробіотичний препарат, в їх калових масах спостерігалося збільшення HBD-2
[166]. Активація синтезу HBD-2 пробіотичними бактеріями, асоційована зі
збудженням факторів транскрипції ядерного фактора транскрипції каппа В та
фактору транскрипції активатора протеїн-1 в промотерній зоні гена DEFB4A, що
відповідає за синтез HBD-2.
Враховуючи те, що стимулююча дія пробіотичних препаратів обумовлена
дією патоген-асоційованої молекулярної структури, життєдіяльність бактерій в
пробіотичному препараті не обов’язково впливає на клінічний ефект [183].
Сумісний прийом пробіотиків з ентеросорбентами підвищує цитопротективну
здатність слизової оболонки і сприяє відновленню симбіоза з фізіологічної
мікрофлорою. Як метод еферентної терапії ентеросорбенти захищають організм
від

активних

перекисних

з’єднань,

токсинів,

продуктів

метаболітів

мікроорганізмів, продуктів запалення, продуктів алергічної реакції та ін.[198].
Доведено, що в людському організмі кишкова мікрофлора виконує наступні
функції: колонізаційна резистентність організму, участь в травленні, синтетична
функція, ферментативна, трофічна, детоксикаційна, регуляція моторики ШКТ,
антианемічна, антирахітична, участь в антиканцерогенному захисті, забезпеченням
гомеостатичного стану організму в цілому [106, 134], впливає на структурно-
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функціональний стан внутрішніх органів та імунний захист організму [127, 133].
При потраплянні жовчі в шлунок, що виникає в результаті дуоденогастрального
рефлюксу, змінюються властивості соляної кислоти, вона проникає через клітинні
мембрани пошкоджуючи клітини поверхневого шару епітелію, а введення
пробіотичних препаратів зменшує цю негативну дію та сприяє більш швидкій
регенерації СОШ і ДПК [118, 129].
Відновлення

функціональної

активності

преепітеліальної

біоплівки

покращує роботу мікрофлори та зменшує інтоксикацію організму, яка виникає при
хронічних

запальних

процесах

в

організмі.

Для

цього

використовують

ентеросорбційну терапію, що діє як протективний фактор преепітеліальної
біоплівки та показників імунітету від ендотоксичної агресії з подальшим
покращенням умов життєдіяльності власної мікрофлори кишечника [11]. При
попаданні сорбенту в організм мікроелементи відділяються від основної частини
коригуючи їх недостачу в організмі та відіграють важливу патогенетичну роль при
багатьох захворюваннях [101, 117, 195]. Одночасно покращується цитопротекція
СО завдяки дрібнодисперсній формі смектинового гелю, яка унеможливлює її
ушкодження, так як володіє обволікаючими властивостями, що сприяють
зміцненню слизового бар’єру особливо при запальних захворюваннях ШКТ [121].
Не всі сорбенти ефективні і безпечні при запальних захворювання верхнього
відділу ШКТ, деякі з них викликають побічну дію у вигляді закрепів, зменшення
кількості вітамінів, мікроелементів та мають негативний вплив на мікроорганізми.
Це відноситься до сорбентів вугільної природи [11].
Сорбенти при хворобах верхніх відділах ШКТ не повинні травмувати
слизовий бар’єр, а, навпаки, покращувати стан біоплівки та імунітету. Такі
властивості поєднують в собі сорбенти на основі смектита (бентоніта), глинистого
полімінерального з’єднання, особливістю якого є кристалічна стала решітка, що
складається до 70,0 % з мінералів групи монтмориллоніта (кремній, кисню,
алюмінію та домішками інших мінеральних елементів) та характеризуються дуже
малим розміром. Діюча речовина сорбенту позитивно впливає на життєдіяльність
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лакто- і біфідобактерій, що входять до складу мультипробіотика [117]. Доведено,
що смектит володіє здатністю з’єднувати жовчні кислоти та холестерин в
результаті чого зменшується їх цитотоксична дія на СО та нормалізується
холестериновий обмін [121].
Таким чином, аналіз даних представленого огляду літератури доводить, що
роль мукозальних бар’єрів людського організму при фізіологічних та патологічних
станах всебічно вивчається як вітчизняними, так і закордонними дослідниками.
Визначені основні біохімічні та імунологічні складові приепітеліального прошарку
ШКТ та їх функціональне значення при різних патологічних станах, в тому числі і
при ХГД. Однак, представлені результати достатньо суперечливі. Дослідниками
часто не враховуються фонові процеси в організмі, які в багатьох випадках
визначають особливості отриманих даних.
В сучасній популяції збільшується число дітей з генетично детермінованою
дезорганізацією СТ, що не може не впливати на формування та перебіг багатьох
соматичних патологій. Наявність ДСТ з часом визначає прогноз багатьох
патологічних станів, і, в першу чергу, захворювань ШКТ, який містить велику
кількість колагену.
Досліджень з вивчення перебігу захворювань верхніх відділів ШКТ у дітей з
ДСТ та особливості їх корекції нами не встановлено, що потребує подальших
досліджень.
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2. Муквіч ОМ, Задорожна ТД, Лавренчук ОВ, Арчакова ТМ, Килихевич СМ.
Імуногістохімічні особливості хронічних гастродуоденітів у дітей із дисплазією
сполучної тканини. Патологія. 2017;14:3(41):305-9.
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РОЗДІЛ 2
МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ
Робота виконувалася у відділенні хвороб сполучної тканини у дітей (зав.
відділення д. мед. н., проф. Омельченко Л.І.) ДУ «Інститут ПАГ імені академіка
О.М. Лук’янової НАМН України» та амбулаторії №3 філії №1 КНП «ЦПМСД№1»
Шевченківського району м. Києва.
Для верифікації діагнозу використовувався анкетно-опитувальний метод, де
відповідно до розробленої анкети регіструвались дані анамнезу та клінічних
проявів хвороби.
Визначення стану локального імунітету слини та КФ проводились в
лабораторії імунології ДУ «Інститут ПАГ імені академіка О.М. Лук’янової НАМН
України» (керівник лабораторії, проф., д.м.н. Чернишов В.П.), біохімічні
дослідження – в лабораторії фармакології, ендокринології з групою біохімії
(керівник лабораторії проф., д.м.н. Ципкун А.Г.), інструментальні дослідження
(УЗД, ГСГ, ФГДС) – у відділенні ультразвукової та функціональної діагностики
(керівник

відділу

проф.

Лук’янова

І.С.),

морфологічні,

гістологічні,

імуногістологічні особливості біоптатів СОШ та ДПК – вивчали в лабораторії
патоморфології (керівник – член-кор. НАМН України, д.мед.н. Задорожна Т.Д.).
Для досягнення мети та вирішення задач дисертаційної роботи обстежено
127 дітей від 12 до 17 років, з них 63 хворих із ХГД на тлі ДСТ різного ступеня
вираженості та 64 дитини без запального процесу в верхніх відділах ШКТ, які
знаходились на стаціонарному лікуванні у відділенні хвороб сполучної тканини у
дітей ДУ «Інститут ПАГ імені академіка О.М. Лук’янової НАМН України» (кер.
відділення проф., д. мед.н. Омельченко Л.І.) та амбулаторному лікуванні в КНП
«ЦПМСД № 1» Шевченківського району м. Києва.
Діагноз хронічного гастриту/дуоденіту і ХГД виставлявся згідно наведеній в
«Протоколі діагностики та лікування хвороб гастродуоденальної зони» (Наказ
№59 МОЗ України від 29.01.2013 року) класифікації, яка прийнята на IV З'їзді
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Союзу педіатрів Росії в 2002 році [86].
В роботі використані критерії діагностики ступеня тяжкості ДСТ
Абакумової Л.Н. в модифікації Мілковської-Дімітрової Т. [3] на підставі
розрахунку прогностичних коефіцієнтів – частоти кожної конкретної фенотипової
ознаки у дітей з вираженою ДСТ (3 ступінь) та частоти тієї самої ознаки у дітей,
що практично не мали ознак ДСТ – здорові (1 ступінь). Прогностичний коефіцієнт
розрахований за формулою для кожного окремо взятого показника: чим він
більше, тим більша його значимість для визначення ступеня ДСТ:
Прогностичний коєфіціент=5In*P1/P2,

(2.1)

P1 – частота ознаки у дітей з вираженим ДСТ;
P2 – частота ознаки у дітей з 1 ступенем ДСТ
За даними анамнезу у всіх дітей, що входили до відібраної когорти (63
дитини з ХГД), на попередніх (амбулаторно-стаціонарних) етапах на підставі
даних клініко-лабораторного обстеження та ФГДС з біопсією встановлений
діагноз

первинного

гастродуоденіту.

Наявність

H.

pylory

підтверджено

визначенням в сироватці крові антитіл до H. pylori IgA, IgG і CagA IgG методом
імуноферментного аналізу,

С-сечовинним дихальним тестом та антигенів H.

13

pylori у випорожненнях. Ерадикаційна терапія протягом останніх 3-6 місяців у всіх
пацієнтів проведена згідно рекомендацій, наданим в наказі МОЗ України від
29.01.2013 № 59.
Після лікування у жодного із відібраних пацієнтів не виявлявся H. Pylori, що
підтверджено відсутністю в сироватці крові антитіл до H. pylori IgA, IgG і CagA
IgG методом імуноферментного аналізу,

С-сечовинним дихальним тестом та

13

антигенів H. pylori у калі. Однак, зберігалась клінічна симптоматика ХГД з
періодичними рецидивами, що визначило необхідність додаткового обстеження
цієї категорії дітей.
Оцінка стану кислотоутворюючої функції шлунку виконана на попередніх
етапах за допомогою внутрішньошлункового ендоскопічного ацидогастрографа
АГ-1pH-М №139 (Україна).
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Для підтвердження діагнозу ХГД у взятих під спостереження хворих
проведені

комплексні

(фіброгастродуоденоскопія

клінічні,
(ФГДС))

та

лабораторні,
морфологічні

інструментальні
обстеження

згідно

рекомендаціям наданим в наказі МОЗ України від 29.01.2013 № 59.
В залежності від наявності запального процесу в верхніх відділах ШКТ та
ступеню вираженості дисплазії діти поділені на групи: 1-а група - 33 дитини з
поєднаною патологією (ХГД на тлі помірного та вираженого ступенів ДСТ), 2-а
група - 30 дітей з ХГД без ДСТ, 3-я група - 32 пацієнта з помірним та вираженим
ступенем ДСТ без запальних процесів в верхніх відділах ШКТ, 4-а група - 32
практично здорові дитини, які склали групу контролю.
Проведено ФГДС – ендоскопом OLYMPUS CV–150 (Японія) та взята біопсія
без премедикації для запобігання можливого впливу на моторну функцію шлунку і
ДПК.
Дизайн дослідження схвалений Комісією з питань біотичної експертизи та
етики при ДУ «ІПАГ імені академіка О.М. Лук’янової НАМН України»,
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. Біопсію брали згідно з загальною
декларацією з біоетики та прав людини, що ухвалена Генеральною конференцією
ЮНЕСКО 19 жовтня 2005 року.
Додатково за показаннями проводили ГСГ верхніх відділів ШКТ – УЗД
верхніх відділів травного тракту в умовах їх фізіологічного заповнення.
Комплексне УЗД проводили за допомогою ультразвукових діагностичних
систем Siemens Acuson X 300, G40 (Siemens AG, Німеччина). Застосовувалися
конвексні та лінійні широкосмугові датчики в діапазоні частот 3,5 – 12 МГц. При
допплерографічному дослідженні

судин

визначали

фазність кровотоку в

печінкових венах та показники кровоплину у портальній вені, власній печінковій
артерії. Характер васкуляризації органів гепатобіліарної системи та селезінки
оцінювався за допомогою режимів кольорового та енергетичного картирування.
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ГСГ дослідження – УЗД верхніх відділів травного тракту в умовах їх
фізіологічного заповнення шляхом прийому 250-300 мл негазованої води кімнатної
температури. Метод дозволяє оцінити тонус стінок, активність перистальтики,
швидкість евакуації вмісту стравоходу, шлунку, ДПК. ГСГ проводиться в два
етапи: перший етап – натщесерце; другий – після контрастування. 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.
Дослідження виконується зранку натщесерце в положенні пацієнта лежачи
на спині. Для сканування черевного відділу стравоходу застосовувався конвексний
датчик з частотою 3,5-5 мГц, який розташовувався в епігастральній ділянці, під
мечоподібним відростком в поперечній і поздовжній площинах, і визначаючи
діаметр, товщину стінки, наявність просвіту стравоходу. Далі проводили оглядове
дослідження гастродуоденальної області. При цьому відмічали наявність та
характер вмісту в порожнині шлунка та ДПК натщесерце. Виявлення у шлунку і у
ДПК помірної і значної кількості рідини натщесерце є ознакою гіперсекреції чи
порушення евакуації, що може свідчити як про функціональну диспепсію, так і про
гастрит або гастродуоденіт. Після чого пропонували пацієнту випити декілька
ковтків “контрастної рідини” (води) і під час ковтання слідкували за
проходженням контрасту по стравоходу та надходженням його до шлунку, що
дозволяло

оцінити

стан

нижнього

стравохідного

сфінктеру,

зафіксувати

формування епіфренальної ампули, вивчити рельєф СО шлунка при слабкому
наповненні. Далі пацієнт допивав залишки “контрастної рідини” і продовжували
дослідження УЗД стравоходу, шлунка, ДПК в умовах їх максимального
фізіологічного наповнення. Спочатку в положенні пацієнта лежачи на спині
визначали діаметр стравоходу і його просвіт після водного навантаження, а також
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наявність ретроградного току рідини по стравоходу. При гастроезофагеальному
рефлюксі (ГЕРГ) у дітей добре візуалізується зворотній тік рідини по стравоходу
після водного навантаження та/або натще, що супроводжується розширенням
просвіту стравоходу. Як відомо, ультразвуковою ознакою ГЕРГ є візуалізація
зворотного току шлункового вмісту по стравоходу, за умови відсутності очищення
просвіту стравоходу після закиду шлункового вмісту після двох-трьох ковтальних
рухів

з

20-секундним

інтервалом.

При

ехографічному

дослідженні

до

ультразвукових ознак езофагіту відносять потовщення стінки і розширення
просвіту стравоходу поза моментом ковтання.
Потім в положенні пацієнта стоячи визначали положення шлунка, його
проекцію на передню черевну стінку. При гастроптозі нижня межа великої
кривизни шлунку знаходилась на рівні пупка і нижче. Після чого за допомогою
високочастотного датчика детально оцінювали стан шлунку і ДПК. У дітей, за
умови використання лінійного датчика з частотою 7,5-10 МГц, добре
візуалізуються і диференціюються п’ять шарів стінки шлунка: СО, м’язовий шар
слизової, підслизова оболонка, власний м’язовий шар стінки шлунку, серозна
оболонка. В нормі контур СО повинен бути чітким, рівним і неперервним.
Крім оцінки форми, товщини стінки СО прямих та непрямих ознак рефлюксезофагіту,

прямих

та

непрямих

ехографічних

ознак

гастропатії

та

гастродуоденопатії, метод ГСГ використовується для оцінки моторики гастродуоденальної області, в тому числі, для виявлення бульбо- і дуодено-гастрального
рефлюксів. У здорових дітей в пілоричному відділі реєструється три - чотири,
рідше дві, перистальтичні хвилі протягом 60 сек. Пілоричний жом відкривається
тільки тоді, коли сформована «антральна порожнина», яка в нормі формується
через дві хвилі на третю.
У здорової дитини на фоні гіпоехогенної рідини в порожнині шлунку добре
видно невелику кількість слизу у вигляді гіперехогенних включень, а у випадку
гіперсекреції, яка може бути елементом функціональної диспепсії та симптомом
гастриту, кількість гіперехогенних включень різко збільшується, створюючи
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симптом «сніжної хуртовини».
Функціональні порушення шлунку, ДПК поділено на типи:
1. Нормокінетичний тип моторно-евакуаторної функції - за одну хвилину
реєструється дві, три перистальтичні хвилі і відбувається формування однієї, або
двох «антральних» порожнин. Цей тип забезпечує своєчасну евакуацію
шлункового вмісту.
2. Гіпокінетичний тип – за одну хвилину реєструється одна, або менше
перистальтичні хвилі і не відбувається формування «антральної» порожнини.
Даний тип обумовлює сповільнену евакуацію шлункового вмісту.
3. Гіперкінетичний тип – за одну хвилину реєструється більше трьох
перистальтичних хвиль, які призводять до формування більше трьох «антральних»
порожнин, прискореної евакуації шлункового вмісту.
4. Дискінетичний – бульбогастральний рефлюкс, дуоденогастральний
рефлюкс.
Метаболізм СТ у обстежених визначали за динамікою експресії в добовій
сечі оксипроліну [27] та динаміку експресії ГАГ в добовій сечі за допомогою
методу цетилперідіумхлоріду преципітації.
Для вирішення поставлених задач та коректної інтерпретації результатів
імунобіохіміних показників мукозального бар’єру в слині та копрофільтраті до
дослідження взята лише та когорта дітей, в якої доступними клініколабораторними методами, не виявлено запальних уражень ротової порожнини та
кишечнику (віджим з мигдаликів, вірусологічні дослідження слизу носоглотки,
бактеріологічні дослідження калу, копрограма, кальпротектин та ін.)
Оцінку стану слизового бар’єру товстого кишечника проводили шляхом
визначення концентрації в копрофільтратах ГАГ пов’язаних з білками, фукози та
СК.
Копрофільтрати (10 %) виготовляли шляхом гомогенізації калу на
фізіологічному розчині не пізніше 2-3 годин після акту дефекації. Отриманий
гомогенат центрифугували 20хв (8000 об/хв) в холодовій центрифугі К-24, потім
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фільтрували. У фільтратах визначали концентрації ГАГ, мкМ/мг, загальної фукози
(метілпентози), мкМ/мг, сіалових кислот (мкМ/мг) в перерахунку на грам рівень
білку згідно методу Лоурі [159]:
а) концентрацію гексоз ГАГ – по реакції з орцином по методу викладеному
в довіднику Камишинського В.С. (мкМ гексоз на 1мг білка копрофільтрату) (2000)
[51];
б) концентрацію загальної фукози (метілпентози) в мкМ в 1 мг білка – за
методом Діше описаного Покровським О.О. (1969) [85];
в) концентрацію СК – за допомогою аналітичного методу Уоррена (1933) за
допомогою тіобаробітурової кислоти в гідролізатах тканин і сиворотці крові [52].
Для оцінки стану місцевого імунітету в кишечнику використовували
копрофільтрати,

які

виготовляли

вищеописаним

методом

і

зберігали

в

низькотемпературному холодильнику до моменту постановки реакції. Слину (в
кількості 2,0 мл) збирали натщесерце в чисту пробірку після прополіскування
ротової порожнини водою протягом 30 секунд.
Кількісне визначення гуморальних факторів місцевого імунітету товстого
кишечника проводили методом радіальної імунодифузії в гелі. В основу даного
методу покладений метод Y. Mancini, що ґрунтується на вимірюванні діаметра
кільця преципітації. При цьому визначали концентрацію імуноглобулінів (sIgA,
IgA, IgG).
Концентрацію

HBD-2

в

слині

та

КФ

досліджували

методом

імуноферментного аналізу з використанням комерційного набору «ß-Defensin 2
ELITA Kit» виробник Immundiagnostik AG, Німеччина, згідно інструкції до набору.
Концентрацію лізоциму в слині та КФ визначали за методикою Мотавкіної
Н.С. (1979) з використанням сухого порошку одноденної культури Micrococcus
lyzodeiticus [161].
Морфологічне, гістохімічне

та

імуногістохімчне дослідження біоптатів

виконали на мікроскопах Axioskop 40 (ФРН) та
фотодокументуванням.

Olympus СХ 31 із
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Біоптати СО шлунку та ДПК, які були отримані шляхом ФГДС через
фіброскоп Gif-Q150, відразу після забору занурювали у 10% розчин нейтрального
забуференого формаліну, зневоднювали у спиртах та заливали у парафінові блоки.
З блоків на мікротомі готували зрізи товщиною 5-6 мкм, які фарбували
гематоксилін-еозином та пікрофуксином по Ван-Гізон.
При забарвленні гематоксилін-еозином отримували загальну уяву про
структуру органу, виявляли усі клітинні елементи та деякі неклітинні структури.
На предметне скло наливали відфільтрований розчин гематоксиліну Бомера,
залишали на 5-10 хв. Зливали гематоксилін назад до колби, вміщували зрізи у воду
на 1-10 хв. Просвітлювали 1% солянокислим спиртом і знов вміщували в чисту
водопровідну воду до посиніння зрізів (30 хв.). Забарвлювали 1% еозином 1-2 хв. і
вміщували у воду, а потім в 70° і 96° спирти. Підсушували фільтрувальним
папером та вміщували в ксилол до просвітлення зрізів, а потім заключали у
бальзам. Препарат вважали нормально пофарбованим, коли ядра мали червонофіолетове забарвлення з чітко виразним ядерцем та хроматином, а цитоплазма помірно рожево-жовтуватий колір.
Методика забарвлення пікрофуксином по Ван-Гізон дозволяє виявити
сполучнотканинні структури. На предметне скло наливали одну частину
офіційного розчину заліза і 2 частини залізистого гематоксиліну – 5 хв. Зливали
барвник, промивали водою і вміщували у воду. Просвітлювали 1% солянокислим
спиртом і вміщували у воду до посиніння зрізів – 15-30 хв. Забарвлювали
пікрофуксином – 3-5 хв. І вміщували зрізи у воду на 1-10 хв. і просвітлювали 1%
солянокислим спиртом і знов вміщували в чисту водопровідну воду до посиніння
зрізів (30хв.), потім - в 70° і 96° спирти, підсушували фільтрувальним папером і
вміщували в ксилол до просвітлення зрізів з послідуючим заключенням в бальзам.
Колагенові волокна сполучної тканини при забарвленні пікрофуксином
мають червоний колір, м'язові та еластичні – бурувато-жовтий чи жовто-зелений,
ядра забарвлені в темно – коричньовий колір [30].
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Для оцінки секреторної функції епітелія застосовувався гістохімічний ШИКметод (забарвлення з Шифф-йодной кислотою). Отримані результати оцінювалися
в залежності від ступеня забарвлення препаратів і визначалися кількістю плюсів:
(+) – слабко виражена інтенсивність забарвлення, (++) – помірно виражене
забарвлення, (+++) – виражене забарвлення, (++++) – різко виражена інтенсивність
забарвлення [83].
В

основі

імуногістохімічного

методу

лежить

специфічна

взаємодія

моноклональних антитіл з антигенами тканини, яка виявляється завдяки
відповідній

позначці

на

світлооптичному рівні.

Для

імуногістохімічного

дослідження зрізи завтовшки 4-6 мкм наносили на адгезивні предметні скельця
Super Frost Plus.
Протокол

забарвлення

при

проведенні

непрямого

стрептавидін-

пероксидазного методу виявлення рівня експресії Collagen TypІV(Ab-3), (Thermo
Scientific): депарафінізовували та зневоднювали тканини, промивали буфером, скло
обробляли в Hyrogen Peroxide Block на протязі 10 хв., промивали буфер, наносили
реагент Ultra V block і інкубувати на протязі 5 хв. При кімнатній температурі,
промивали і наносили первинні антитіла фірми Thermo Scientific, інкубували в
залежності від протоколу виробника, промивали буфером, наносили Primary
Antibody Amplifier Quanto і інкубували протягом 10 хв. При кімнатній температурі
промивали буфером, наносили HRP Polymer Quanto і інкубували ще 10 хв. При
кімнатній температурі, промивали буфером, добавляли 1 краплю (30мл) DAB
Chromogen Quanto к 1мл DAB Substrate Quanto, перемішували і наносили на зріз,
інкубували протягом 5 хв. В залежності від потрібного забарвлення промивали
дистильованою водою 4 рази.
Інтерпретацію

результатів

імуногістохімічного

забарвлення

проводили

відповідно до типу реакції.
При інтерпретації імунозабарвлення з використанням

моноклональних

антитіл до Collagen Typ ІV, розповсюдженість та інтенсивність реакції оцінювали
напівкількісним методом в балах, від 0 до 3 балів:
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1. розповсюдженість:
a)

0 – забарвлення відсутнє;

b)

1 – менше 10% позитивно забарвлених БМ;

c)

2 – більше 10% і менше 50% позитивно забарвлених БМ;

d)

3- гомогенне забарвлення більше 50% БМ;

2. інтенсивність реакції:
a)

0 – відсутнє видиме забарвлення;

b)

1 – слабке забарвлення;

c)

2 – помірне забарвлення;

d)

3 – виразне забарвлення.

Всім дітям з встановленим діагнозом ХГД в стадії неповної ремісії на тлі
ДСТ проводили лікування відповідно до наказу МОЗ України від 29.01.2013 № 59
та додатково призначено комплексний вітчизняний мультипробіотик по схемі 1
пакетик 3 рази на добу між прийомами їжі курсом 20 днів з послідуючим
проведенням контрольних імунобіохімічних досліджень.
Особливістю мультипробіотику комплексний вітчизняний мультипробіотик
є його комплексний склад, що містить біомасу живих клітин симбіозу
пробіотичних мікроорганізмів, КУО/г: лактобацил – 1,0х109, біфідобактерій –
1,0х109, молочнокислих стрептококів – 1,0х108, пропіоновокислих бактерій –
1,0х108, оцтовокислих бактерій – 1,0х105 та включенням до складу бентоніту.
Однією з головних функцій пробіотичних бактерій є цитопротективна та
репаративна дія на СО [151]. Біфідобактерії регулюють також пристінкове
травлення, активують абсорбцію електролітів, синтезують амінокислоти, вітаміни
групи В та впливають на імунну систему. Лактобактерії зберігають баланс
корисної мікрофлори в кишечнику, стимулюючи ріст іншої пробіотичної
мікрофлори, посилюють перистальтику кишечника, фагоцитоз та приймають
участь у синтезі імуноглобулінів.
Структура бентоніту, як сорбенту на основі природного глинистого
полімінералу, являє сталу решітку з великою кількістю кремнію та інших
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мінералів, які вступають в обмінні процеси в ШКТ, легко відщепляючись від
основної решітки та доповнюють не достатню їх кількість в організмі [118]. Його
дрібнодисперсна

структура

здатна

формувати

гелі

з

багатим

мікро-

і

макроелементним складом, що наділяє ці сорбенти цитомукопротекторними
властивостями та визначає їх участь в відновлені мікробіоти, поліпшені
метаболізму СТ, нормалізації складу та функцій СО шлунку [123].
Введення до складу препарату гелю смектиту раціонально доповнює його
арсенал новими фізіологічними властивостями за рахунок протекторного впливу
на анаеробні бактерії. Гель смектиту має високі адсорбційні властивості щодо
вірусів, токсинів, радіонуклідів, важких металів та інших шкідливих сполук, однак
він не пов'язує бактеріальні клітини, тому не здатний порушувати мікробний
баланс у біотопах і викликати метаболічні зміни в організмі. При змішуванні
клітинної біомаси з гелем смектиту дрібно дисперсний сорбент зв'язується з
поверхневими структурами бактеріальних клітин і покриває їх, захищаючи від
впливу інгібуючих факторів шлункової кислоти, панкреатичних секретів, жовчі,
лізоциму, ферментів, токсичних радикалів кисню та ін. Це сприяє збільшенню
витривалості пробіотичної біомаси при її транзиті через агресивні ділянки
травного тракту [118]. Здатність смектиту зміцнювати структуру і якість слизового
матриксу, а мультикомпонентного симбіозу - нормалізувати склад і функції
індигенної мікробіоти, є важливою складовою синергічної функціональної
активності комплексного продукту [123].
Статистичну обробку даних проводили за низкою параметричних та
непараметричних методів з використанням пакетів програмного забезпечення R та
MATLAB. Номінальні показники описували абсолютними та відносними
частотами. Кількісні показники описували у вигляді середнього арифметичного M
стандартної похибки середнього m, а також інтерквартильного діапазону LQ-UQ у
вигляді діаграм Box-Whiskers [163].
Отримано дихотомічні дані попарного порівняння груп пацієнтів у вигляді
таблиць узгодженості 2х2. Статистичну відмінність таких результатів визначено за
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допомогою t-критерія Стьюдента та критерієм φ* з кутовим перетворенням
Фішера [33] за рівнем значущості α=0,05 (тобто, достовірністю нульової гіпотези
95%).
Незалежність груп та гіпотезу про наявність асоціативного зв’язку в
розширеному наборі даних перевірено більш консервативним пірсонівським
тестом χ2 з застосуванням корекції Єйтса для випадків малої кількості очікуваних
спостережень та вибірково перевірений G-тестом [136, 164].
Статистична достовірність різниці вимірів між групами встановлена за

p-

значеннями статистики двохвибіркового T-тесту Уелча зі ступенями свободи,
обчисленими згідно з рівнянням Уелча-Саттервейта [198, 164], та з застосуванням
U-критерію Манна-Уітні [164]. Статистична достовірність між частотними даними
у вигляді таблиць спряженості та відношення шансів обчислено згідно з точним
тестом Фішера [32, 164].
Кореляційний аналіз проводився у вигляді коефіцієнту Пірсона - у випадках
вираженої лінійності та Кендала - у випадках нелінійності. Результати вважалися
достовірними при p-значенні менше 0,05.
Для аналізу латентних факторів в 13-вимірної множини даних біохімічних
вимірів було застосовано процедуру факторного аналізу в реалізації функції
«factoran» пакету MATLAB. Для аналізу парних залежностей показників та
обчислення меж між кластерами діагностичних груп пацієнтів використано
лінійний та квадратичний дискримінантний аналіз [140, 162].
Аналіз

розмірностей

13-вимірної

множини

кількісних

показників

проводився за методом головних компонентів – у стандартному вигляді та з
обертанням базису методами «варімакс» і «промакс» [141, 162, 193].
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РОЗДІЛ 3
КЛІНІКО-ПАРАКЛІНІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ХГД У ДІТЕЙ З
ДИСПЛАЗІЄЮ СПОЛУЧНОЇ ТКАНИНИ
Порушення метаболізму колагену та фібронектину в СО не може не
вплинути на клінічний перебіг захворювань органів травлення, які містять
найбільшу кількість колагену (стравохід, шлунок, кишечник утворені I, III, IV, V
типами колагену) [14, 66]. Діти, у яких хронічні захворювання верхніх відділів
ШКТ перебігають на тлі ДСТ, складають особливу категорію, а формування при
цьому поліморбідних станів визначає особливості підходів до діагностики та
лікування цих пацієнтів. Враховуючи розповсюдженість та системність СТ,
багаточисельність та складність її функцій, актуальним є проведення аналізу
перинатального, сімейного анамнезу у дітей залежно від ступеня вираженості ДСТ
та визначення клінічних особливостей перебігу ХГД у дітей з асоційованою
патологією, що визначило завдання даного розділу.
3.1. Аналіз перинатального та сімейного анамнезу дітей з фенотиповими
ознаками дисплазії сполучної тканини
Для проведення аналізу особливостей перинатального та сімейного анамнезу
дітей в залежності від вираженості фенотипових ознак ДСТ всі обстежені діти
були поділені на три групи за класифікацією Абакумової Л.Н. [49]:
група А - 62 дитини з легким ступенем диспластичних проявів (≤12 балів);
група В - 32 дитини з помірним ступенем (≤23 балів);
група С - 33 дитини з вираженим ступенем (>24 балів).
Сучасними дослідженнями доведено збільшення експресії метаболітів СТ
(оксіпроліну та ГАГ) у дітей з проявами ДСТ - чим більше виведення цих
метаболітів, тим вираженішими є прояви ДСТ [101]. Однією з основних
амінокислот колагену, що дозволяє вважати її маркером, який відображає
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катаболізм цього білка, є наявність оксипроліну в фізіологічних рідинах організму.
Вагомим маркером метаболізму міжклітинної речовини є також ГАГ. При
порушенні метаболізму СТ збільшується екскреція оксіпроліна та ГАГ з сечею,
вираженість яких корелює з інтенсивністю біохімічних процесів [94].
Для підтвердження коректності розподілу на групи та залежності ступеня
вираженості фенотипових диспластичних проявів від екскреції метаболітів СТ,
проведено визначення концентрацій оксипроліну і ГАГ в добовій сечі. Дані
таблиці 3.1 свідчать, що у дітей групи A концентрація оксипроліну в сечі
знаходилась в межах вікової норми [(625,0±27,0)мкМ/д], за норму [76] прийнято
[(404-686 мкМ/д)]. У дітей групи B показники достовірно підвищувались
[(689,0±32,0) мкМ/д], але найвища експресія оксипроліну [(697,0±29,0) мкМ/д]
виявлена у дітей з групи C.
Катаболізм міжклітинної речовини СТ визначали по збільшенню величини
екскреції ГАГ в добовій сечі [26]. Отримані результати по концентрації ГАГ в сечі
мали подібну до оксипроліну залежність: в групі A показники відповідали віковій
нормі [(108,0±17,0) ОД ЦПХ/г креатину], в групах B та C експресія була
підвищена і становила [(149,0±19,0)ОД ЦПХ/г креатиніну] та [(154,0±13,0)ОД
ЦПХ/г креатиніну], відповідно.
Таблиця 3.1
Залежність ступеню вираженості фенотипових ознак ДСТ від концентрації
оксипроліну та глікозаміногліканів в сечі
Значення показника в групах дітей, n=127
Р
Група А, n=62 Група В, n= 32 Група С, n=33
Показник
Оксипролін, мкМ/д
625,0±27,0
689,0±32,0
697,0±29,0
pA,B<0,05
pB,C<0,05
pA,C<0,05
Глікозаміноглікани,
107,0±17,0
149,0±19,0
154,0±13,0
pA,B<0,05
ОД ЦПХ/г
pB,C<0,05
креатиніну
pA,C<0,05
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Отже, між усіма обстеженими групами простежувалась достовірна різниця
(p<0,05) як по оксипроліну, так і по ГАГ, що визначає ступінь порушення
метаболізму СТ. Отримані дані підтверджують залежність вираженості розпаду
міжклітинної речовини від ступеня фенотипових ознак диспластичних проявів за
класифікацією Абакумової Л.Н..
З урахуванням ступеня ДСТ анкетно-опитувальним методом визначено
особливості перинатального та сімейного анамнезу дітей (таблиця 3.2).
Таблиця 3.2
Частота перинатальної патології у матерів дітей дослідних груп
абс.ч. (%)
Значення показника в групах дітей, n=127
Група А, n=62 Група В, n= 32 Група С, n=33

Показник
Загроза викидня на
ранніх термінах

3(4,8)

7(21,9)

17(51,5)

Токсикоз в першій
половині вагітності

9(14,5)

12(37,5)

16(48,5)

Нестабільність
артеріального тиску

4(6,5)

4(12,5)

7(21,2)

Недоношеність

5(8,1)

8(25,0)

11(33,3)

Патологічні пологи
(цесарський розтин,
безводний період)
Прееклампсія

5(8,1)
0

8(25,0)
0

12(36,4)
2(6,1)

8(12,9)

5(15,6)

4(12,1)

Рекурентні
матері

ГРІ

у

Р

pА,В<0,05
pВ,C<0,05
pА,C<0,05
pА,В<0,05
pВ,C>0,05
рА,C<0,05
pА,В>0,05
pВ,С>0,05
pА,С<0,05
pА,В<0,05
pВ,C<0,05
pА,C<0,05
pА,В<0,05
pВ,C>0,05
pА,C<0,05
pА,В>0,05
pВ,С>0,05p
А,C>0,05
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При аналізі отриманих результатів виявлено, що у більшості матерів дітей
групи A перинатальний період мав фізіологічний перебіг. Так, токсикоз в першій
половині вагітності виявлено в анамнезі у 9 (14,5 %) пацієнтів, патологічні пологи
(цесарський розтин, тривалий безводний період) та недоношеність – у 5 (8,1 %),
загроза викидня у 3 (4,8 %), нестабільність артеріального тиску – у 4 (6,5 %),
рекурентні ГРІ у матері - у 8 (12,9 %).
В групі В перинатальний анамнез виявився більш обтяженим: з найбільшою
частотою відмічено токсикоз першої половини вагітності – у 12 (37,5 %) матерів,
чверть

дітей

народилися

при

патологічному

перебігу

пологів

та/або

недоношеними, із них у 4 (12,5 %) вага при народженні була менше 2500,0 г, у
7(21,9 %) - вагітність протікала з загрозою викидня на ранніх термінах, у 4(12,5 %)
матерів під час вагітності зафіксовано нестабільність артеріального тиску та у
5(15,6 %) жінок вагітність протікала на фоні рекурентних ГРІ.
У 17 (51,5 %) матерів дітей групи С виявлялись загрози викидня на ранніх
термінах вагітності, у 16 (48,5 %) – токсикоз в першій половині, у 12 (36,4 %) –
патологічні пологи, у 6 (18,2 %) – нестабільність артеріального тиску, у 4 (12,1 %)
– рекурентні ГРІ, у 2 (6,1 %) – прееклампсія. Третина 11 (33,3 %) дітей цієї групи
народилися недоношеними, з них 7 (21,2 %) мали вагу при народженні менше
2500,0 г (таблиця 3.2).
Аналіз отриманих результатів свідчив, що найбільш статистично доказовими
для перинатального періоду є загроза викидня на ранніх термінах гестації та
народження недоношеними серед усіх обстежених груп (p<0,05). Частота
токсикозу в першій половині вагітності та патологічних пологів прогредієнтно
збільшувалась зі збільшенням ступеня ДСТ, достовірна різниця виявлена між
групами A та B, A та C, (p<0,05), а між групами B та С різниця не достовірна
(p>0,05). У матерів дітей групи C частіше відмічалась нестабільність артеріального
тиску, ніж у матерів без ДСТ, рА,С<0,05. З однаковою частотою (12,1% – 15,6 % )
матері дітей всіх груп перехворіли на ГРІ під час вагітності.
Отже, частота загроз викидня на ранніх термінах гестації, токсикозу в
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першій половині вагітності, патологічних пологів, народження недоношеними
прогредієнтно збільшувалась зі збільшенням ступеня ДСТ. Означені перинатальні
патологічні процеси можуть бути обумовленими розвитком хронічної гіпоксії, яка
виникає при плацентарній недостатності, та мають пряму залежність від ступеня
порушень розвитку СТ в ембріональному періоді внаслідок генетичних змін
фібриллогенезу позаклітинного матриксу з пошкодженням структури білків,
нуклеїнових кислот і ліпідів біологічних мембран клітин, що виникають при ДСТ
[153].
Аналіз даних сімейного анамнезу родичів І і ІІ ступеня спорідненості
показав, що в групі A патологія хребта/грудної клітини виявлена лише у 13 (21,0
%) родичів дітей, плоскостопість – у 11 (19,4 %), низький/високий зріст – у 9 (14,5
%). Про множинні пігментні невуси повідомили 8 (12,9 %) батьків обстежених,
про кили (пахові, пупкові, діастаз білої лінії живота) – 3 (4,8 %), вісцероптози – 2
(3,2 %). Інші патологічні стани (хронічний бронхіт, хронічний тонзиліт та ін.) мали
чверть 16 (25,8 %).
В групі B аналіз сімейного анамнезу виявив більш виразні диспластичні
стани: у 14 (43,8 %) - патологію хребта/грудної клітки, третина 12 (37,5%) –
плоскостопість, 9 (28,1 %) - занадто низький/високий зріст батьків, 7 (21,9 %) –
множинні пігментні невуси у родичів обстежених, 5 (15,6 %) – вісцероптози,
4 (12,5 %) – кили, 16 (25,8 %) – про інші хвороби (хронічний бронхіт, хронічний
тонзиліт, пієлонефрит та ін.).
У родичів дітей групи C плоскостопість відмічена у більшої половини –
18 (54,5 %), патологія хребта/грудної клітки – у 17 (51,5 %), множині пігментні
невуси – у 13 (39,4 %), низький/високий зріст – у третини 11 (33,3 %) родичів, кили
(пахові, діастаз білої лінії живота, пупкові) – у 8 (24,2 %), вісцероптози виявлялись
з меншою частотою – у 6 (18,2 %) батьків (таблиця 3.3). Інші патологічні стани у
родичів цієї групи становили 14 (42,4 %).
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Таблиця 3.3
Дані сімейного анамнезу родичів І і ІІ ступеня спорідненості дітей з ДСТ
абс.ч. (%)
Показник

Значення показника в групах дітей, n=127
Група А, n=62 Група В, n= 32 Група С, n=33

Кили

3(4,8)

4(12,5)

8(24,2)

Множинні
плями/невуси

8(12,9)

7(21,9)

13(39,4)

Низький/високий
зріст

9(14,5)

9(28,1)

11(33,3)

Патологія
хребта/
грудної клітки

13(21)

14(43,8)

17(51,5)

11(19,4)

12(37,5)

18(54,5)

Вісцероптози

2(3,2)

5(15,6)

6(18,2)

Інші хвороби

16(25,8)

12(37,5)

15(42,4)

Плоскостопість

Р

pА,В>0,05
pВ,C>0,05
pА,C<0,05
pА,В>0,05
pВ,C>0,05
pА,C<0,05
pА,В>0,05
pВ,C>0,05
pА,C<0,05
pА,В<0,05
pВ,C>0,05
pА,C<0,05
pА,В<0,05
pВ,C>0,05
pА,C<0,05
pА,В<0,05
pВ,C>0,05
pА,C<0,05
pА,В>0,05
pВ,C >0,05
pА,C>0,05

Між групами A та B, A та C виявлено достовірну різницю (p<0,05) по частоті
патології хребта/грудної клітки, плоскостопості та вісцероптозів, а в групах B та C
по цим показникам не простежувалася достовірна різниця (p>0,05). Виявлення кил,
множинних пігментних невусів та низький/високий зріст у родичів з достовірною
різницею (p<0,05) відмічено лише між групами А та С, в парах А та В, В та С
достовірної різниці не виявлено (p>0,05).
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Аналіз частоти наявності захворювань ШКТ серед родичів, обстежених
дітей, встановив, що функціональні розлади ШКТ в групі А – у 29 (46,8 %),
хронічний холецистит та хронічний панкреатит виявлено у 6 (9,7 %), ХГД – у 5
(8,1 %), гастроезофагальна рефлюксна хвороба (ГЕРХ) – у 4 (4,8 %), виразкова
хвороба шлунку/ДПК та жовчнокам’яна хвороба лише у 2 (3,2 %) (таблиця 3.4).
Таблиця 3.4
Частота захворювань ШКТ у родичів І та ІІ ступеня спорідненості

Показник
ГЕРХ

абс.ч. (%)
Значення показника в групах дітей, n=127
Група А, n=62 Група В, n= 32 Група С, n=33
Р
3(4,8)

7(21,9)

16(48,5)

ХГД

5(8,1)

8(25)

11(33,3)

Виразкова хвороба
шлунку/ДПК

2(3,2)

2(6,3)

2(6,1)

Хронічний
панкреатит

6(9,7)

3(9,4)

4(12,1)

29(46,8)

17(53,1)

18(54,5)

Хронічний
холецистит

6(9,7)

4(12,5)

3(9,1)

Жовчнокам’яна
хвороба

2(3,2)

2(6,3)

1(3)

Функціональні
розлади ШКТ

pА,В<0,05
pВ,C<0,05
pА,C<0,05
pА,В>0,05
pВ,C>0,05
pА,C<0,05
pА,В>0,05
pВ,C>0,05
pА,C>0,05
pА,В>0,05
pВ,C>0,05
pА,C>0,05
pА,В>0,05
pВ,C>0,05
pА,C>0,05
pА,В>0,05
pВ,C>0,05
pА,C>0,05
pА,В>0,05
pВ,C>0,05
pА,C>0,05
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У 17 (53,7 %) батьків дітей групи В виявлені функціональні розлади ШКТ, у
чверті 8 (25,0 %) - ХГД/хронічний гастрит/хронічний дуоденіт, у 7 (21,9 %) ГЕРХ, у 4(12,5 %) -хронічний холецистит, у 3(9,4%) - хронічний панкреатит, у
двох випадках (6,3 %) виразкова хвороба шлунку/ДПК та жовчнокам’яна хвороба.
Більше половини 18 (54,5 %) батьків дітей групи С мали функціональні розлади
ШКТ, 16 (48,5 %) - ГЕРХ, третина 11 (33,3 %) – ХГД/хронічний
гастрит/гастродуоденіт, 4 (12,1 %) - хронічний панкреатит, 3 (9,1 %) – хронічний
холецистит, 2 (6,1 %) - виразкову хвороба шлунку/ДПК, а у одного (3,0 %) родича
дітей цієї групи відмічена жовчнокам’яна хвороба.
Отже, дослідження сімейного анамнезу обстежених дітей дозволяє
встановити, що приблизно у половини родичів обстежених спостерігаються
функціональні розлади ШКТ, однак достовірної різниці по групам не виявлено
(p>0,05). Чітка статистична залежність від ступеню вираженості ДСТ виявлена
лише по частоті ГЕРХ у батьків (p<0,05), а по наявності ХГД достовірна різниця
виявлена

між

групами

А

та

С

(p<0,05).

Залежність

між

наявністю

диспластикозалежних порушень ШКТ (функціональні розлади ШКТ, ГЕРХ) у
батьків та

ступенем вираженості ДСТ

у дітей

підтверджує генетично

детермінований характер уражень ШКТ з формуванням аномалій тканинних
структур, що зумовлює специфіку запальних і деструктивних уражень ШКТ.
Частота диспластикозалежних порушень ШКТ у родичів має пряму
залежність від ступеню вираженості дисплазії у їх дітей, що опосередковано
підтверджує генетичну детермінованість порушень метаболізму колагену СТ та
змін фібрилогенезу позаклітинного матриксу, які призводить до розладу
гомеостазу на тканинному та органному рівнях з розвитком прогредієнтного
перебігу морфофункціональних порушень вісцеральних або локомоторних систем
[80]. При порушенні синтезу біологічно активних речовин, в тому числі, колагену,
формується механічний розрив біополімерів, зокрема, колагенових і еластинових
волокон шляхом гемолізу зв’язків між ланками макромолекули з утворенням
радикальних центрів в місці розриву [72].

74

Аналіз фізичного розвитку дітей дослідних груп встановив, що 52 (83,9%)
дітей групи А мали середні значення індексу маси тіла (ІМТ), 6 (9,7 %) - вище
середнього і лише 4 (6,5 %) обстежених - низький. У 24 (75,0 %) дітей групи В ІМТ
знаходився в середніх межах, у 5 (15,6 %) - нижче середнього, у 3 (9,4 %) – вище
середнього. У 21 (63,6 %) дитини групи С ІМТ знаходився в межах середнього, у
12 (39,4 %) - низьких, вище середнього показників не виявлено.
При аналізі масо-ростового індексу Вервека більше половини 18 (54,5 %)
дітей групи С мали помірну доліхоморфію, 13 (39,4 %) - гармонійний розвиток, 2
(6,1 %) - помірну брадіморфію. Масо-ростовий індекс Вервека у дітей групи В був
схожий по розподілу з показниками попередньої групи: 19 (59,4 %) - помірна
доліхоморфія, 11 (34,4 %) - гармонійний розвиток, 2 (6,2 %) - помірна брадіморфія.
Більшість дітей групи А мали гармонійний розвиток - 51 (82,3 %), помірну
доліхоморфію - 5 (8,0 %), помірну брадіморфію - 6 (9,7 %) обстежених.
Наведені дані свідчать, що для дітей з вираженими і помірними
диспластичними проявами (В та С групи) більше характерним є низький ІМТ та
доліхоморфний – астенічний тип тілобудови, що сприяє виникненню птозів
внутрішніх органів (шлунку, кишечнику, нирок).
При оцінці неонатального і постнатального розвитку встановлено, що в
групі A частота дітей народжених з вагою, яка не відповідала нормам ВООЗ,
склала 8,0 %, тоді як в групах B і C частіше народжувалися діти з масою менше
2500,0 г чи, навпаки, з високою масою тіла більше 4500,0 г - 12,5 % і 18,2 %,
відповідно, достовірна різниця не відмічена (p>0,05). На грудному вигодовуванні
до року були практично всі діти групи A - 60 (96,8 %), в той час, як в групі B - 26
(81,3 %) дітей та групі C 22 (66,7 %) обстежених, з достовірною різницею (p<0,05)
між A та C групами. Відсутність грудного вигодовування опосередковано свідчить
про наявність тяжкої перинатальної патології матері та дитини, які ускладнили
вигодовування груддю.
Зі слів батьків на першому році життя на ГРІ перехворіли в групі А – 17
(27,4 %) дитини, в групі В - 13 (40,6 %), в групі С - 17 (51,5 %), достовірна різниця
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простежувалась між А і С групами (p<0,05).
Отже, наявність мезенхімальної дисплазії у жінок фертильного віку
призводить до зниження адаптаційних можливостей їх дітей в періоді
новонародженості та визначає високу частоту захворювань в неонатальному
періоді, що клінічно проявляється зростанням частоти гіпоксії, асфіксії при
народженні і перинатальних ішемічних уражень центральної нервової системи.
Затримка внутрішньоутробного розвитку цих дітей реалізувалася гіпотрофією при
народженні, морфофункціональною незрілістю та розвитком синдрому дихальних
розладів. Зниження адаптаційних можливостей новонароджених від матерів з
мезенхимальною дисплазією є наслідком комплексу сформованих у них
імунологічних, гемостазіологічних і морфологічних порушень, що вимагає
персоніфікованого підходу до корекції,лікування патологічних станів цих дітей.
При аналізі фенотипових ознак ДСТ у дітей встановлено, що з високим
ступенем ДСТ часто виявлялись: патологія зору, прирослі мочки, високе
піднебіння,

блідість

шкіри,

підвищена

розтягнутість

шкіри,

виражена

гіпермобільність суглобів, вдавлення на грудині, кіфоз, сколіотична постава,
сколіоз, астенічна тілобудова, клінодактилія мізинців, легке виникнення гематом,
поперечна смугастість стоп, плоскостопість, неповна синдактилія 1 і 2 пальців
стопи, сандалеподібна щілина, наявність рубчиків на шкірі та розширенні капіляри
шкіри обличчя, спини. У дітей з помірним ступенем ДСТ частіше (більше 40,0 %)
спостерігалися: блідість та гіпереластоз, виражена гіпермобільність суглобів,
сколіоз/сколіотична постава та астенічна тілобудова (таблиця 3.5). Діти з помірним
і вираженим ступенем ДСТ мали хронічну соматичну патологію, серед якої з
найбільшою частотою відмічались: дисфункція вегетативної нервової системи 16
(50,0 %) та 22 (66,7 %), захворювання серцево-судинної системи (дефект
міжшлуночкової перетинки, пролапс мітрального клапана, порушення серцевого
ритму, кардіоміопатія) 12 (37,5 %) та 18 (54,5 %), інфекції сечовивідних шляхів 2
(6,3 %) та 5 (18,2 %), патологія ендокринної системи 2 (6,3 %) та 4 (12,1 %),
відповідно.
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Таблиця 3.5
Частота фенотипових диспластикозалежних ознак у дітей з різним ступенем
ДСТ

Показник

Епікант
Гіпертелоризм

1

Значення показника в групах
дітей, n=127
Група А, Група В, Група С,
n=62
n= 32
n=33
2
3
4
7(11,3)
8(25,0) 10(30,3)
4(6,5)
3(9,4)
6(18,2)

Патологія зору

8(12,9)

7(21,9)

16(48,5)

Блакитні склери
Широке перенісся

0
7(11,3)

6(18,8)
4(12,5)

11(33,3)
8(24,2)

Сідловидний ніс
Відстовбурчені вуха
Прирослі мочки

2(3,2)
3(4,8)
9(14,5)

3(9,4)
5(12,5)
6(18,8)

7(21,2)
7(21,2)
18(54,5)

5(8,1)
10(16,1)
12(19,4)

5(12,5)
8(25)
13(40,6)

8(24,2)
15(45,5)
21(66,7)

Підвищена розтягнутість шкіри
Шкіра як "замша"
Вираження на шкірі венозного
малюнку
Чутлива шкіра
Пігментні плями
Зморшкуватість шкіри
Гіпермобільність суглобів
Килеподібна грудна клітина
Пласка грудна клітка

0
0
2(3,2)

14(43,8)
0
3(9,4)

27(81,8)
2(6,1)
6(18,2)

2(3,2)
4(6,5)
0
0
0
2(3,2)

4(12,5)
4(12,5)
2(6,3)
15(46,9)
2(6,3)
4(12,5)

9(27,3)
12(36,4)
6(18,2)
25(75,8)
9(27,3)
13(39,4)

Воронкоподібна деформація грудини
Легке вдавлення грудини
Кіфоз

0
4(6,5)
0

1(3,1)
6(18,8)
6(18,8)

3(9,1)
14(42,4)
15(45,5)

Асиметрія носової перетинки
Високе піднебіння
Блідість шкіри

абс.ч.(%)
Р
5
pA,C<0,05
pB,C>0,05
pA,C>0,05
pB,C<0,05
pA,C<0,05
pB,C>0,05
pB,C>0,05
pA,C>0,05
pA,C<0,05
pA,C<0,05
pB,C<0,05
pA,C<0,05
pA,C<0,05
pA,C<0,05
pA,B<0,05
pA,C<0,05
pB,C<0,05
pA,C<0,05
pA,C<0,05
pA,C<0,05
pB,C>0,05
pB,C<0,05
pB,C>0,05
pB,C<0,05
pA,C<0,05
pB,C>0,05
pA,C<0,05
pB,C<0,05
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1
Сколіотична постава

2
7(11,3)

Астенічна тілобудова

4(6,5)

Клінодактилія
Легке виникнення гематом

3(4,8)
2(3,2)

Наявність рубчиків шкіри
Кили
Слабкість м’язів живота

4(6,5)
0
2(3,2)

Поперечна смугастість стоп

2(3,2)

Плоскостопість

7(21,8)

"Натоптиші"

2(3,2)

Неповна синдак-тилія пальців стопи

1(1,6)

Сандалеподібна щілина

3(4,8)

Hallux valgus

1(1,6)

Пола стопа
Розширенні капіляри шкіри обличчя,
спини

2(3,2)
4(6,5)

Продовження таблиці 3.5
3
4
5
16(50,0) 29(87,9) pA,B<0,05
pB,C<0,05
pA,C<0,05
13(40,6) 19(57,6) pA,B<0,05
pA,C<0,05
8(25,0) 10(30,0) pA,C<0,05
8(25,0) 16(48,5) pA,B<0,05
pA,C<0,05
3(9,4)
14(42,4) pA,C<0,05
3(9,4)
9(27,3)
pB,C>0,05
5(15,6) 12(36,4) pA,B<0,05
pB,C>0,05
pA,C<0,05
4(12,5) 13(39,4) pB,C<0,05
pA,C<0,05
12(37,5) 19(52,7) pA,B<0,05
pB,C>0,05
pA,C<0,05
7(21,9) 11(33,3) pA,B<0,05
pA,C<0,05
5(15,6) 10(30,3) pA,B<0,05
pA,C<0,05
11(34,4) 15(45,5) pA,B<0,05
pA,C<0,05
2(6,3)
3(9,1)
pA,B>0,05
pA,B>0,05
5(15,6) 13(39,4) pA,C<0,05
8(25,0) 15(45,5) pA,B<0,05
pA,,C<0,05

3.2. Особливості клінічного перебігу ХГД у дітей з ДСТ
Для визначення залежності особливостей клінічного перебігу ХГД від
наявності ДСТ діти поділені на групи: 1-а група – 33 пацієнта з ХГД на тлі
середнього та вираженого ступенів ДСТ (≥ 13 балів), 2-а група - 30 дітей з ХГД та
одиничними (від 0 до 12 балів) диспластичними проявами, 3 група - 32 обстежених
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з ДСТ, (≥ 13 балів) без ХГД, 4-а група (контрольна) - 32 практично здорові дитини
(≤ 12 балів). Слід відмітити, що в 1-й групі було більше дітей з вираженими
проявом ДСТ - 22 (66,7 %), а з помірними - тільки 11 (33,3 %), тоді як в 3-й
відмічався протилежний розподіл 21 (65,6 %) і 11(34,4 %), відповідно.
На попередньому амбулаторному етапі у всіх дітей з ХГД встановлено
первинний за походженням запальний процес СОШ та ДПК, спричинений H.
рylori, визначено характер кислотоутворюючої функції шлунку: у 60 (95,2%) підвищена, у 2 (3,2%) - знижена та у однієї дитини (1,6%) - нормальна. Всі діти
отримали протихелікобактерну терапію (відповідно протоколу) та на момент
взяття під спостереження мали негативні тести на наявність H. рylori. Однак
наявність клінічної симптоматики, що відповідала періоду неповної клінічної
ремісії, потребувала додаткового обстеження та корекції лікування.
При проведені аналізу особливостей клінічного перебігу 63 дітей з ХГД
встановлено, що у дітей 1-ї групи відмічався більш ранній початок захворювання
(6,0±1,1) років порівняно з 2-ю – (9,8±1,3) років, р<0,05. Щорічні сезонні
загострення мали майже половина 17 (51,5 %) дітей 1-ї групи з вираженими
диспластичними проявами, тоді як у дітей 2-ї групи часті рецидиви спостерігалося
лише у третини 9 (30,0 %) дітей, p<0,05.
Провідними симптомами ХГД у всіх обстежених дітей були больовий,
диспепсичний та синдром неспецифічної інтоксикації.
У 23 (69,7 %) дітей 1-ї групи клінічна картина ХГД проявлялась
абдомінальним больовим синдромом в епігастральній зоні, в більшості з них він
був помірно інтенсивним, ниючим, без чіткої локалізації - 21 (63,6 %) та тривалим
-17 (51,5 %), частина цих дітей (30,3 %) взагалі не фіксувала больових відчуттів, а
діагноз

в

таких

випадках

встановлювався

лише

під

час

додаткових

інструментальних і клінічних обстежень. У частини 15 (45,5 %) дітей
абдомінальний біль локалізувався в навколопупковій області та був пов’язаний з
прийомом їжі.
Переважна більшість 28 (93,3 %) дітей 2-ї групи мали виражений
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абдомінальний больовий синдром. При цьому характер болю у 25 (83,3 %) дітей
характеризувався як гастритоподібний - гострий, нападоподібний, але не тривалий,
з переважною локалізацією в епігастрії та/або пілородуоденальній зоні та по ходу
товстого кишечника, у 20 (66,7 %) дітей біль з’являвся натщесерце та/або в нічний
час.
Диспептичний синдром виявлено у 27 (81,8 %) дітей 1-ї групи, який
проявлявся

зниженням

апетиту,

відчуттям

раннього

насичення,

розтягненням/важкістю в надчеревній ділянці – у 21 (63,3 %), нудотою – у 17
(51,5 %) дітей. У пацієнтів 2-ї групи прояви диспептичного симптому були менш
вираженими як по частоті, так і по інтенсивності скарг, проявлялися відрижкою у
15 (50,0 %) дітей, зниженням апетиту – 14 (46,7 %), відчуттям важкості – 12
(40,0 %), гіркоти в роті – 6 (20,0 %), відчуттям раннього насичення – 9 (30,0 %),
печії – 10 (33,3 %), відчуттям кома за грудиною – у 13 (43,3 %).
Поряд з клінічними ознаками ураження гастродуоденальної зони виявлялись
і інші симптоми дисфункціональних розладів ШКТ (рецидивуючий діарейний
синдром, чередування закрепів та нестійкого стільця): в 1-й групі у 15 (45,5 %), в
2-й – у 4 (13,3 %) дітей, p<0,05.
Діти 1-ї групи характеризувались більш вираженими симптомами хронічної
неспецифічної інтоксикації: загальна слабкість – 15 (45,5 %), часті головні болі –
24 (72,7 %), підвищена дратівливість та емоційна лабільність – 18 (54,5%),
втомлюваність - 26 (78,8 %) обстежених. Частота та інтенсивність означених
симптомів в 2-й групі була менш значима: головний біль, що спостерігався лише у
8 (26,7 %) дітей, втомлюваність - у 13 (43,3%), слабкість - 12 (40,0 %) пацієнтів.
Прояви підвищеної дратівливості та емоційної лабільності були не виражені і
виявлені лише у третини 11 (36,7 %) дітей цієї групи, p<0,05.
В 2-й групі вегетативні прояви невиражені і проявлялися у третини 11
(36,7 %) дітей головними болями, метеочутливістю, підвищеною дратівливістю та
емоційною лабільністю, які визначались в поодиноких випадках, p<0,05
(таблиця 3.6).
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Таблиця 3.6
Частота окремих клінічних симптомів у дітей з ХГД залежно від ступеня
вираженості диспластичних уражень

Клінічний симптом
1
Больовий абдомінальний:
ниючий без чіткої локалізації
гострий, приступоподібний
навколо пупкової ділянки
в епігастрії
в правому підребер’ї
в пілородуоденальній зоні
по ходу товстого кишечника
пов’язаний з прийомом їжі
Натщесерце
в нічний час
тривалий біль
Диспептичний:
зниження апетиту
відчуття раннього насичення
відчуття важкості
Нудота
блювання після їжі
Відрижка
гіркота у роті
Печія
відчуття кома за грудиною
закрепи/проноси
Неспецифічна інтоксикація:
емоційна лабільність
головний біль
Дратівливість
Слабкість
Втомлюваність

абс. ч. (%)
Значення показнику в групах, n=63
1-a, n=33
2-а, n=30
P
2
3
4
23(69,7)
28(93,3)
p1,2<0,05
21(63,6)
3(10)
p1,2<0,05
2(6,1)
25(83,3)
p1,2<0,05
15(45,5)
2(6,7)
p1,2<0,05
7(21,2)
24(80,0)
p1,2<0,05
3(9,1)
9(30,0)
p1,2>0,05
4(12,1)
12(40,0)
p1,2<0,05
3(9,1)
7(23,3)
p1,2>0,05
20(60,6)
6(20,0)
p1,2<0,05
5(15,2)
20(66,7)
p1,2<0,05
4(12,1)
18(60,0)
p1,2<0,05
17(51,5)
5(16,7)
p1,2<0,05
30(90,9)
19(63,3)
p1,2<0,05
27(81,8)
14(46,7)
p1,2<0,05
21(63,3)
12(40,0)
p1,2<0,05
21(63,3)
9(30)
p1,2<0,05
17(51,5)
11(36,7)
p1,2>0,05
4(12,1)
2(6,7)
p1,2>0,05
7(21,2)
15(50,0)
p1,2<0,05
2(6,1)
6(20,0)
p1,2<0,05
3(9,1)
10(33,3)
p1,2<0,05
5(15,2)
13(43,3)
p1,2<0,05
15(45,5)
4(13,3)
p1,2<0,05
27(81,8)
13(43,3)
p1,2<0,05
18(54,5)
11(36,7)
p1,2>0,05
24(72,7)
8(26,7)
p1,2<0,05
18(54,5)
11(36,7)
p1,2>0,05
15(45,5)
12(40,0)
p1,2>0,05
26(78,8)
13(43,3)
p1,2<0,05

Синдром хронічної неспецифічної інтоксикації у дітей 1-ї групи

81

характеризувався: загальною слабкістю у 15 (45,5 %) дітей, частими головними
болями – 24 (72,7 %), підвищеною дратівливістю та емоційною лабільністю – 18
(54,5 %), втомлюваністю - 26 (78,8 %). Симптоматика в 2-й групі була менш
виражена, часта і проявлялася головним болем у 8 (26,7 %), втомлюваністю 13
(43,3 %), слабкістю 12 (40,0 %), підвищеною дратівливістю та емоційною
лабільністю у третини дітей 11 (36,7 %).
Прояви вегетативної дисфункції виявлені у 27 (81,8 %) дітей 1-ї групи і
проявлялись частим головним болем 24 (72,7 %), підвищеною дратівливістю,
втомлюваністю, емоційною лабільністю, метеочутливістю у 21 (63,6 %) дітей. В 2й групі вегетативні прояви мала третина дітей 11 (36,7 %): головні болі 6 (20,0 %),
метеочутливість 4 (13,3 %), в одиничних випадках підвищена дратівливість та
емоційна лабільність.
Позастравохідні прояви, такі як ерозії емалі зубів, осиплість голосу,
хронічний кашель/підкашлювання переважно зустрічалися у дітей 1-ї групи і
становив 7 (21,2 %), в другій групі відмічалися лише поодинокі випадки ерозії
емалі зубів 2 (6,7 %), p1,2>0,05.
У дітей з диспластичними проявами (1-а та 3-я групи) виявлялись зміни з
боку серцево-судинної системи, які проявлялися функціональними шумами в точці
Боткіна та на верхівці серця 17 (51,5 %) та 16 (50,0 %), відповідно, що
розцінювалось, як патологія клапанно-хордального апарату та підтверджено
інструментальними методами обстеження.
Під час аналізу виявлено також відмінності даних ЕКГ: у дітей з ХГД та
групи контролю нормальне положення електричної вісі серця 25 (83,3 %) і 28
(87,5 %), відповідно, тоді, як в групах пацієнтів з ДСТ, частіше відмічалось
вертикальне положення вісі серця 16 (48,9 %) і 15 (46,9 %), відповідно. У дітей
часто виявлялась неповна блокада правої ніжки пучка Гісса: в 1-й групі – 8 (24,2
%), в 3-й – 6 (18,8 %), а в 2-й та 4-й групах діагностовано лише поодинокі випадки
2 (6,7 %) та 2 (6,3 %), відповідно.
За даними ЕхоКГ обстеження найчастіше відмічалися пролапс мітрального
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клапану в 1-й 8 (24,2 %) та 3-й групах 5 (15,6 %), в 2-й та контрольній групах
пролапсу не виявлено. Додаткові хорди лівого шлуночку з однаковою частотою
представлені в групах 1-й - 17 (53,3 %) та 3-й - 16 (50,0 %), відповідно.
Такі зміни з боку серцево-судинної системи можуть з віком стати ознакою
порушення, раннім проявом метаболічних порушень та ішемії міокарда в цілому та
в подальшому призвести до розвитку ранніх склеро-дегенеративних уражень
клапанно-хордального апарату серця [65].
При дослідженні показників периферичної крові в групах дітей з
диспластичними

проявами

виявлено

зниження

кількості

еритроцитів

та

гемоглобіну. При поєднаній патології (ХГД на тлі ДСТ) анемія проявлялась у 8
(24,2 %) дітей, при ДСТ – у 6 (18,8 %), у дітей в групі з проявами ХГД - у 4 (13,3%)
дітей, р1,3>0,05, р2,4>0,05, р1,2>0,05, р1,4<0,05, p3,4>0,05. Середнього ступеня
важкості дефіцитна анемія була встановлена лише у однієї дитини 1-ї групи з
показниками еритроцитив (3,5х1012/л) та гемоглобіну 89 г/л.
З боку бронхолегеневої системи на момент взяття під спостереження у всіх
обстежених пацієнтів патологічних змін не відмічено.
Пальпаторне збільшення розмірів печінки на 2 см з-під краю реберної дуги
по правій середньо ключичній лінії найбільш часто спостерігалось у дітей з
поєднаною патологією – 15 (45,5 %) та з вираженими проявами ДСТ – 13 (43,3%),
а у дітей без проявів дисплазії – лише у 5 (15,6 %) та 3 (9,4 %), відповідно,
р1,3>0,05, р2,4>0,05, р1,2<0,05,р1,4<0,05, p3,4<0,05. При цьому, край печінки у всіх
обстежених був чіткий, округлий, рівний, м’який, безболісний.
За даними клініко-лабораторного обстеження та результатами УЗД у 27
(81,8 %) дітей 1-ї групи встановлені функціональні розлади жовчного міхура і
сфінктера Одді – 22 (66,7 %). У третини з них виявлені аномалії розвитку
жовчного міхура, нефроптози – у 8 (24,2 %), подвоєння чашково-мискової системи
– 1 (3,0 %), пієлоектазія – 2 (6,1 %), додаткова долька селезінки – 3 (9,1 %),
дисметаболічна нефропатія – 8 (24,2 %), яка представлена більше, ніж в 90,0 %
дітей оксалатурією (таблиця 3.7).

83

Таблиця 3.7
Коморбідні стани за даними клініко-лабораторного та УЗД обстежень

Показник
Функціональні розлади
жовчного
міхура
і
сфінктера Одді
Аномалія
розвитку
жовчного
міхура
(перегини, перетинки)
Птоз нирок
Піелоектазія
Додаткова
долька
селезінки
Дисметаболічна
нефропатія

Значення показника в групах дітей, n=127
1-а, n=33 2-а, n=30 3-я, n=32 4-а, n=32
22(66,7)

4(13,3)

20(62,5)

4(12,5)

16(48,5)
8(24,2)
2(6,1)

4(13,3)
0
0

16(50,0)
5(15,6)
1(3,1)

3(9,4)
0
0

3(9,1)

1(3,3)

1(3,1)

0

8(24,2)

3(10,0)

8(25,0)

2(6,3)

абс.ч (%)
Р
р1,2<0,05
р1,4<0,05
p3,4<0,05
р1,2<0,05
р1,4<0,05
p3,4<0,05
р1,3>0,05
р1,3>0,05
р1,3>0,05
р1,2>0,05
р1,3>0,05
р2,4>0,05
р1,2>0,05
р1,4>0,05
p3,4>0,05

В 3-й групі пацієнтів простежувалась ідентична картина: функціональні
розлади жовчного міхура і сфінктера Одді – у 20 (62,5 %), аномалії жовчного
міхура – у 16 (50,0 %), дисметаболічна нефропатія – у 8 (25,0 %) дітей та птоз
нирок – 5 (15,6 %). В 2-й та 4-х групах з легким ступенем диспластичних уражень
функціональні розлади жовчного міхура і сфінктера Одді виявлено лише у 13,0 %
дітей, аномалії розвитку жовчного міхура - у 13,3 %, що мало достовірну різницю з
1-ю та 3-ю групами, p<0,05.
У 21 (63,6 %) дітей 1-ї групи виявлено недостатність кардії, у 29 (87,9 %) –
гастроезофагальний та/або дуоденогастральний рефлюкси, 27 (81,8 %) рефлюксезофагіт (рис.3.1), у 18 (54,5 %) – виражений гастроптоз, 12 (36,4 %) гастропатія та
21 (63,6 %) дуоденогастропатія, у 11 (36,7 %) – неповне закриття воротаря, у 2
(6,1 %) гастроптоз та кили стравохідного отвору діафрагми. Результати ГСГ
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верхніх відділів ШКТ представлені в таблиці 3.8.
Таблиця 3.8
Частота диспластикозалежних змін верхніх відділів ШКТ за результатами
гідросонографії

Показник
Недостатність кардії
Неповне закриття воротаря
Рефлюкс-езофагіт
Гастроезофагальний та/або
дуоденогастральний рефлекс
Кили стравохідного отвору діафрагми
Дивертикул стравоходу

абс.ч (%)
Значення показнику в групах дітей, n=63
1-а, n=33
2 -а, n=30
P
24(72,7)
12(40,0)
p1,2<0,05
12(36,4)
11(36,7)
p1,2>0,05
27(81,8)
13(43,3)
p1,2<0,05
29(87,9)
2(6,1)
1(3,0)

19(63,3)
0
0

p1,2<0,05
-

В 2-й групі недостатність кардії відмічалися 12 (40 %) дітей, неповне
закриття воротаря 11 (36,7 %), гастроезофагальний та/або дуоденогастральний
рефлюкс – 19 (63,3 %) та рефлюкс-езофагіт у 14 (43,3 %), кил стравоходу і
діафрагми, дивертикулів стравоходу, гастроптозу не відмічено.

Рисунок 3.1. Ехографічні ознаки рефлюкс-езофагіту: збільшення діаметру
стравоходу після контрастування рідиною більше 12мм; наявність зворотного току
рідини по стравоходу.
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Гастропатія (рис.3.2), яка була відмічена в цій групі, становила 17 (56,7 %),
дуоденогастропатія - у 13 (43,3 %).

слизова оболонка

слиз

потовщення стінки пілоричного відділу

Рисунок 3.2. Ехографічні ознаки гастропатії: наявність значної кількості слизу в
порожнині шлунка після контрастування рідиною; нечіткий, нерівний контур
СОШ.
Отримані дані вказують на мезенхімальну неспроможністю гладком’язових
волокон у дітей з ДСТ, а часті рефлюкси агресивного гастрального та
дуоденального вмісту та наявність підвищеної кількості жовчі можна розцінити, як
один з провідних факторів прогредієнтного перебігу та ранньої хронізації
гастродуоденальної патології у такого контингенту дітей.
За показниками ГСГ обстеження оцінювали також моторно-евакуаторну
функцію шлунку: гіпокінетичний – у 56 (88,9 %) дітей, нормокінетичний – у 4
(6,3%) та гіперкінетичний – у 3 (4,7%) дітей.
Для підтвердження діагнозу ХГД всім дітям проведено ФГДС з прицільною
біопсією, що дозволило встановити наявність катарального антрального та/або
фундального гастриту у дітей 1-ї та 2-ї груп.
При проведенні ФГДС у 1-й групі дітей відмічалися недостатність кардії,
гіперемія слизової оболонки шлунку – у 24 (72,7%), підвищена кількість жовчі в
шлунку – у 15 (45,5 %), гіперемія нижньої третини стравоходу, неповне закриття
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воротаря – у 12(36,4 %) дітей. В 2-й групі гіперемію СО виявлено у – 23 (76,7 %),
недостатність кардії – 19 (63,0 %), підвищена кількість жовчі в шлунку 13 (43,3 %),
неповне закриття воротаря – 6 (20,0 %) та гіперемія нижньої третини стравоходу 5
(16,7 %) (таблиця 3.9).
Таблиця 3.9
Результати ФГДС у дітей з ХГД
абс.ч (%)
Значення показнику в групах дітей, n=63
Показник

1 -а, n=33

2 -а, n=30

P

Недостатність кардії

24(72,7)

19(63,3)

p1,2>0,05

Гіперемія слизової шлунку

24(72,7)

23(76,7)

p1,2>0,05

в

24(72,7)

13(43,3)

p1,2<0,05

третини

12(36,4)

5(16,7)

p1,2>0,05

12(36,4)

6(20,0)

p1,2>0,05

Підвищена

кількість

жовчі

шлунку
Гіперемія

нижньої

стравоходу
Неповне закриття воротаря

Таким чином, частота розвитку перинатальних патологічних станів у дітей
залежить від ступеня порушень ембріонального розвитку СТ внаслідок генетично
зміненого

фібриллогенезу

позаклітинного

матриксу,

що

опосередковано

підтверджує генетичну детермінованість порушень метаболізму колагену СТ з
розладом

гомеостазу

на

тканинному,

органному

рівні

та

формуванням

прогредієнтного перебігу морфофункціональних порушень вісцеральних або
локомоторних систем. Зміна структури пошкоджених білків, нуклеїнових кислот і
ліпідів біологічних мембран клітин, що виникають при ДСТ посилюють хронічну
гіпоксію та обумовлюють формування плацентарної недостатності.
Разом з тим, проведений аналіз свідчить, що патологія, яка виникає під час
вагітності та пологів з розвитком гіпоксичних станів, може бути причиною або

87

наслідком дезорганізації СТ, яку слід розглядати як патологію з прогредієнтним
перебігом, в основі якої лежить поліоргане і полісистемне порушення синтезу,
розпаду або морфогенезу компонентів позаклітинного матриксу, що виникає у осіб
з певною генетичною схильністю в періоді раннього ембріогенезу або
постнатально під дією несприятливих факторів зовнішнього середовища та
патології внутрішніх органів багатих на колаген.
Дослідження сімейного анамнезу, виявило, що у близьких родичів дітей з
проявами ДСТ, майже в 2 рази частіше спостерігається диспропорційний фізичний
розвиток, ураження хребта, птоз внутрішніх органів та множинні плями/невуси,
ніж і родичів дітей без диспластиних проявів, що опосередковано підтверджує
генетичну схильність до порушеного метаболізму колагену СТ. У родичів дітей з
поєднаною патологією ДСТ та ХГД з найбільшою частотою спостерігаються:
ГЕРХ, ХГД, хронічний гастрит та виразкова хвороба шлунку, що визначає
зацікавленість в майбутній реалізації цієї патології у їх нащадків.
Дослідження сімейного анамнезу обстежених дітей, чітка статистична
залежність від ступеню вираженості ДСТ виявлена по частоті ГЕРХ у батьків та по
наявності ХГД (p<0,05). Залежність між виразністю диспластикозалежних
порушень ШКТ (функціональних розладів ШКТ, ГЕРХ) у батьків та ступенем
вираженості ДСТ у дітей підтверджує генетично детермінований характер уражень
ШКТ, одного з найбільш багатих на колаген, з формуванням аномалій тканинних
структур, що зумовлює специфіку запальних і деструктивних уражень травного
тракту у цієї категорії дітей.
Особливостями клінічного перебігу асоційованої патології (ХГД на тлі ДСТ)
є: ранній дебют захворювання, агресивний, прогредієнтний перебіг з щорічними
сезонними загостреннями, рецидивами та помірно інтенсивним, але тривалим,
ниючим абдомінальним больовим симптомом з нечіткою локалізацією больових
відчуттів, що поєднується з вираженими проявами симптомів неспецифічної
інтоксикації. Частота та вираженість означених симптомів пропорційна ступеню
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диспластичних уражень, що є відображенням системності процесу та його
обтяжливого впливу на перебіг основного патологічного процесу.
Специфікою гастродуоденальних запальних процесів у дітей з ДСТ є
формування недостатності клапанно-сфінктерного апарату (недостатність кардії –
у 63,6 % дітей, ГЕР та/або дуоденогастральний рефлюкси - у 90,9 % дітей) та
вісцероптоз (гастроптоз - у 54,5 % та нефроптоз - у 27,3 % дітей), як
диспластикозалежні зміни, обумовлені порушенням вмісту основних типів
колагену у власній пластинці та зниженням функціональних властивостей
сполучнотканинного

матриксу

СО

шлунку.

Часті

рефлюкси

агресивного

гастрального та дуоденального вмісту – один з провідних тригерних факторів
прогредієнтного перебігу та ранньої хронізації гастродуоденальної патології у
такого контингенту дітей.
Клінічна маніфестація запального процесу в верхніх відділах ШКТ стерта,
що визначається мезенхімальною неспроможністю гладком’язових волокон та
слабкістю периферичної іннервації, при яких знижується поріг больової
чутливості, що ускладнює своєчасну діагностику ХГД. Отримані дані доводять
необхідність ретельного обстеження хворих з ДСТ, а при наявності мінімальної
клінічної симптоматики уражень верхніх відділів ШКТ – своєчасну діагностику і
адекватну терапію.
При проведенні гастроентерологічного обстеження дітей з ХГД необхідно
враховувати наявність фенотипових ознак ДСТ, як можливих факторів ризику
несприятливого перебігу основного захворювання з раннім формуванням
деструктивних форм уражень верхніх відділів ШКТ. Поєднана патологія верхніх
відділів ШКТ, яка проявляється згладженою клінічною картиною, при детальному
обстеженні виявляє рані тяжкі прояви, які ускладнюють перебіг основного
захворювання та визначають обтяжливий перебіг патології верхніх відділів ШКТ у
такої категорії дітей. Тому, використання положень рекомендацій та клінічних
настанов ХГД без урахування клінічних ознак ДСТ у конкретного пацієнта може
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негативно впливати на перебіг та прогноз захворювання та визначати
неефективність терапевтичних засобів.
Основні положення цього розділу висвітлені:
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РОЗДІЛ 4
ІМУНОБІОХІМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ МУКОЦИЛІАРНОГО БАР’ЄРУ ПРИ
ХГД У ДІТЕЙ З ДИСПЛАЗІЄЮ СПОЛУЧНОЇ ТКАНИНИ
Слизова плівка приепітеліального бар’єру в своєму складі має велику
кількість глікопротеїнів – муцинів (секреторних, трансмембранних), які входять до
складу епітеліоцитів і виконують разом з ними «якірну» функцію. Секреторні
муцини, в свою чергу, прикріпляються до трансмембранних та формують слизову
плівку чи прошарок гелю [37]. Синтез слизу та його виведення є одним з головним
механізмів захисту СО ШКТ. Численні негативні фактори як екзогенного, так і
ендогенного пошкодження, призводять до зміни синтезу та секреції його
компонентів і, в першу чергу, муцинів та окремих його складових (СК, фукози та
ін.), що не може не позначитись на функції органу.
В дослідженні поставлена задача оцінити імунобіохімічні особливості
слизового бар’єру ШКТ при ХГД у дітей з дезорганізацією СТ за допомогою
вивчення окремих складових муцинів (ГАГ, СК, фукози) та імунологічних
показників (секреторних Ig, лізоциму, HBD-2) в слині та КФ.
4.1.

Характеристика

окремих

показників

локального

імунітету

слизового бар’єру при ХГД у дітей ДСТ
Шлунково-кишковий тракт – один з головних імунологічних органів, що
забезпечує бар’єр між зовнішнім і внутрішнім середовищем. Відомо, що близько
80,0 % імунокомпетентних клітин організму знаходяться в СО кишечника.
Цитомукопротекторний ефект ШКТ досягається завдяки регуляції функцій як
системного, так і місцевого імунітету, морфологічними складовими яких є
структурні елементи, захисного слизового бар’єру – муцин, Тоll-подібні рецептори
(Тоll-like-receptors - TLR), В-лімфоцити, антимікробні пептиди (АМП), фактори
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неспецифічного гуморального захисту та кишковий епітелій.
Дефензини (антимікробні пептиди) – це найдавніші пептиди, що приймають
участь у неспецифічному захисті організму від інфекційних збудників, які раніше
були відомі як лізосомальні катіонні протеїни. В ШКТ найбільшої експресії
набувають ß-дефензими-2 (HBD-2), ß-дефензини є найчисельнішою групою та
мають

тканинноспецифічне

розподілення,

експресуються

різними

типами

епітеліоцитів та є зв’язуючими елементами між вродженим (неспецифічним) і
набутим (адаптивним, специфічним) імунітетом.
З огляду на той факт, що HBD-2 синтезується епітелієм шлунку у відповідь
на будь-яке ушкодження, цей АМП можна розцінювати як молекулярний маркер
запалення його СО [76, 126, 174].
При визначенні вмісту антимікробних пептидів HBD-2 в слині встановлено
найбільш високі його концентрації у дітей 2-ї групи, що мали виражені запальні
процеси СО верхніх відділів ШКТ (таблиця 4.1, рис. 4.1).
Таблиця 4.1
Концентрація HBD-2 в слині обстежених груп дітей
нг/мл
Показник

Значення показника в групах, n=127
Група 1, n=33

Група 2, n=30

Група 3, =32

Група 4, n=32

1,72 ± 0,07

3,16 ± 0,04

1,89 ± 0,12

2,64 ± 0,09

HBD-2

Welch: p1,4=7,34 10-10, p2,4=1,14 10-5, p3,4=8,02 10-6, p1,2=1,71 10, p1,3 =0,22, p2,3 =1,64 10-14. Mann-Whitney: p1,4 =1,05 10-8, p2,4

р статистики

24

T-критерію

=1,99 10-6, p3,4 =2,94 10-6, p1,2=1,11 10-11, p1,3 =0,1, p2,3 =2,68 1011

Концентрація HBD-2 у дітей цієї групи була в межах [(3,16±0,04) нг/мл], що
достовірно різнилось з групою контролю [(2,64±0,09)

нг/мл]. У дітей з
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диспластичними проявами (1-а та 3-я групи) концентрації HBD-2 були низькими:
без гастродуоденальної патології – [(1,89±0,12) нг/мл], а при ХГД на тлі ДСТ
показники були найменшими серед обстежених – [(1,72±0,07) нг/мл].
Згідно з Т-тестом Велча, з 95% достовірністю, яка відповідає p≤0,05,
встановлена статистично достовірна різниця між групами: ХГД на тлі ДСТ та
контрольною (p1,4=7,34 10-10), ХГД та контрольною (p2,4=1,14 10-5), поєднаною
патологією та ХГД (p1,2=1,71 10-24), ДСТ та контрольною (p3,4=8,02 10-6).
Acceptance criterion:
3.5

p

3.35

p<

3.158
0.03983
3

(ng/mL)

1.9675

2

1,4

p
p

2,4
3,4

1,2

p

C

(no diff.)

2.98
2.63581
0.09991

Welch T:
p

p

HBD-2

0

3.03

2.5

1.5

keep H

H 1 (diff. observed)

1.71636
0.07361

p

2,3

= 7.3394

10

= 1.1389

10

= 8.0187

10

= 1.7052
1,3

2.4625

-5
-6

10

-24

10

-14

= 0.22269

= 1.6435

2.44

-10

1.885
0.11652

Mann-Whitney U:
p

1.525

1.395

p
p
p

1

1,4
2,4
3,4

1,2

p

p

2,3

= 1.0452

10

= 1.9942

10

= 2.9436
= 1.1054

1,3

10

-8
-6
-6

10

-11

10

-11

= 0.098229

= 2.6789
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0
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4
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Рисунок 4.1. Концентрація HBD-2 в слині обстежених дітей (box-plot).
При

підрахунку

статистичної

достовірності

U-тестом

Манна-Уітні

аналогічна картина відмінностей між групами: ХГД на тлі ДСТ та контрольною
(p1,4=1,05 10-8), ХГД та контрольною (p2,4=1,99 10-6), поєднаною патологією та з
ХГД (p1,2=1,11 10-11), ДСТ та контрольною (p3,4=2,94 10-6).
Отже, згідно з T-тестом Велча з рівнем значущості α=0,05 спостерігається
відмінність між групами 1-ю та 2-ю, 1-ю та 4-ю, 2-ю та 3-ю, 2-ю та 4-ю, 3-ю та 4-ю.
Проте за рівнем значущості α=0,05 не підтверджується відмінність між групами 1-
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ю та 3-ю. За U-тестом Манна-Уітні спостерігається аналогічна картина
відмінностей.
Низькі концентрації HBD-2 у дітей з поєднаною патологією відносно групи з
ХГД та контрольної можуть свідчити про вроджену недостатність їх синтезу або
про інтенсивне виснаження захисних функцій СО у пацієнтів з поєднаною
патологією, що є обтяжуючим фактором перебігу запальних захворювань ШКТ у
такої категорії дітей.
При дослідженні HBD-2 в КФ найбільш високі показники HBD-2 виявлені в
2 групі, що співпадає з даними [19], яка довела, що у пацієнтів з високим ступенем
активності захворювань верхніх відділів ШКТ відмічається підвищення рівня
HBD-2 в калі, а у пацієнтів з низьким ступенем активності навпаки зменшення
HBD-2. У дітей з ХГД показники дефензинів становили [(98,63±5,86) нг/мл], що
характерно для формування запального процесу на CО організму. В групах дітей з
диспластичними проявами відмічається достовірна різниця даних (р≤0,05)
відносно контрольної групи [(31,04±1,85) нг/мл]: у дітей з поєднаною патологією
(1-а група) показники становили [(20,66±1,4) нг/мл], а в 3-й групі – [(61,1±4,57)
нг/мл] (таблиця 4.2, рис. 4.2).
Таблиця 4.2
Концентрація HBD-2 в КФ обстежених груп дітей
нг/мл
Показник
HBD-2

Значення показника в групах n=127
Група 1, n=33
20,66 ± 1,4

Група 2, n=30

Група 3, n=32

98,63 ± 5,86

61,1 ± 4,57

Група 4, n=32
31,04 ± 1,85

Welch: p1,4=3,8 10-5, p2,4=3,63 10-16, p3,4=1,04 10-7, p1,2=5,3 10-20,
-12
р статистики p1,3=3,57 10 ,

p2,3=3,82 10-6.

Mann-Whitney:

p1,4=4,56 10-5,

T-критерію

p3,4=1,25 10-7,

p1,2=1,01 10-11,

p1,3=2,88 10-10,

p2,4=8,08 10-11,
p2,3=1,68 10-5
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Згідно з Т-теста Велча, з 95% достовірністю, яка відповідає р≤0,05,
статистично достовірна різниця встановлена між групами: ХГД на тлі ДСТ та
контрольною (p1,4=3,8 10-5), ХГД та контрольною (p2,4=3,63 10-16), поєднаною
патологією та ХГД (p1,2=5,3 10-20), проявами ДСТ та контрольною (p3,4=1,04 10-7).
При підрахунку статистичної достовірності U-тестом Манна-Уітні виявлена
аналогічна картина відмінностей між групами: поєднаною патологіє та
контрольною (p1,4=4,56 10-5), ХГД та контрольною (p2,4=8,08 10-11), ХГД на тлі
ДСТ та з ХГД (p1,2=1,01 10-11), проявами ДСТ та контрольною (p3,4=1,25 10-7).
Mann-Whitney U:

Welch T:
p
160
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p

p
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p
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Рисунок 4.2. Концентрація HBD-2 в КФ дітей (box-plot).
Отже, представлені дані свідчать про наявність відмінності між усіма
групами згідно з T-тестом Велча з рівнем значущості α=0,05. За U-тестом МаннаУітні спостерігається аналогічна картина відмінностей.
Результати отриманих даних можна пояснити збільшенням іонної сили
розчину при високій концентрації солей і білків плазми в СО у дітей з ДСТ. При
цьому, конкурентне пригнічення антимікробної активності дефензинів може
виникати шляхом утворення комплексів з α-антитрипсином, α-макроглобуліном
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α-антихімотрипсином, або обумовлюватись АДФ-рібозіліруванням АМП, що
опосередковано знижує його антимікробну активність [63].
Отже, отримані результати свідчать про недостатність або виснаження
синтезу HBD-2, як компоненту неспецифічного захисту СО ШКТ, що проявляється
в локальних секретах (слина і КФ) такої категорії дітей.
Проведено дослідження лізоциму, як найбільш достовірного біологічного
маркера неспецифічного гуморального імунітету. Відомо, що концентрація
неспецифічного гуморального імунного захисту (лізоциму) в локальних секретах є
достовірним імунологічним маркером функціонального стану ШКТ, показником
резистентності, що відображає стан імунологічної реактивності організму,
активність запального процесу та прогноз захворювання.
Достовірно найбільш низькі значення лізоциму (таблиця 4.3) в слині
виявлені у дітей з поєднаною патологією (1-ї група) – (7,33±0,73) мг/л. У дітей з
ХГД середньостатичні дані не відрізнялись від контрольних величин, що
протирічило, однак, результатам Романенко Е. Г. [92].
Таблиця 4.3
Концентрація лізоциму в локальних секретах обстежених груп дітей
мг/л
Значення показника в групах, n=127
Показник

Група 1, n=33

Лізоцим (слина)

7,33±0,73

р статистики
T-критерію
Лізоцим (КФ)

Група 2, n=30 Група 3, n=32
11,59±1,62

11,9±0,62

Група 4, n=32
11,98±0,71

Welch: p1,4=2,3 10-5, p2,4=0,83, p3,4=0,93, p1,2=0,02, p1,3=1,11 10-5,
p2,3=0,86. Mann-Whitney: p1,4=1,43 10-5, p2,4=0,19, p3,4=0,87,
p1,2=0,14, p1,3=7,63 10-6, p2,3=0,16
2,25±0,08

4,42±0,17

3,69±0,22

3,36±0,08
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р статистики
T-критерію

Welch: p1,4=2,31 10-14, p2,4=3,53 10-7, p3,4=0,17, p2,3=0,01,
p1,2=7,4 10-18,

p1,3=4,76 10-8.

Mann-Whitney:

p1,4=1,57 10-10,

p2,4=4,75 10-7, p3,4=0,38, p1,2=4,4 10-10, p1,3=7,32 10-7, p2,3=0,01

Разом з тим, при аналізі розподілу вірогідності, що представлені на рис.4.3,
box plot дітей 2-ї групи має найбільшу дисперсію значень та асиметрію даних, а
також значне число викидів. Такі результати свідчать про можливу залежність
синтезу лізоциму від періоду хвороби, її тривалості та тяжкості, що визначає
необхідність персоніфікованого підходу до визначення цих результатів.
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Рисунок 4.3. Концентрація лізоциму в слині обстежених дітей (box-plot).
За T-тестом Велча з рівнем значущості α=0,05, спостерігається наступна
картина відмінностей між групами: з поєднаною патологією та ХГД (p1,2=0,02),
ХГД на тлі ДСТ та контрольною (p1,4=2,3×10-5). Проте статистично достовірна
різниця відсутня між групами: ХГД та контрольною (p2,4=0,83), контрольною та
ДСТ

(p3,4=0,87),

ХГД

та

контрольною

(p2,4=0,19).

Аналіз

статистичної

достовірності методом U-тесту Манна-Уітні заперечує T-тест в наявності
достовірності між групами з ХГД на тлі ДСТ та ХГД, даючи відповідне p=0,14.
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Отже, згідно з T-тестом Велча з рівнем значущості α=0,05 спостерігається
відмінності між групами 1-ю та 4-ю, 1-ю та 2-ю, 1-ю та 3-ю. Проте за рівнем
значущості α=0,05 не підтверджується відмінність між групами 2-ю та 4-ю 3-ю та
4-ю, 2-ю та 3-ю. За U-тестом Манна-Уітні спостерігається відмінності за рівнем
значущості α=0,05 між групами 1-ю та 4-ю, 1-ю та 3-ю, за рівнем значущості
α=0,05 не підтверджується відмінність між групами 2-ю та 4-ю, 3-ю та 4-ю, 2-ю та
3-ю, 1-ю та 2-ю. За U-тестом Манна-Уітні – аналогічна картина.
В КФ різниця в синтезі лізоциму в групах простежується більш чітко
(таблиця 4.3, рис. 4.4). Найвищі показники мали діти з ХГД [(4,42±0,17) мг/л], що
відображає посилення синтезу ендогенного лізоциму клітинами СО кишечника
при запальному процесі. У дітей з поєднаною патологією значення лізоциму були
найбільш низькими – [(2,25±0,08) мг/л].
Згідно з T-теста Велча з рівнем значущості α=0,05 спостерігається
відмінність між групами: ХГД на тлі ДСТ та контрольною (p1,4=2,31×10-14), ХГД та
контрольною (p2,4=3,53×10-7), з поєднаною патологіє та ХГД (p1,2=7,4×10-18) крім
відмінності групи контролю і групи з ДСТ (p3,4=0,17).
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Рисунок 4.4. Концентрація лізоциму в КФ дітей (box-plot).
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При

підрахунку

статистичної

достовірності

U-тестом

Манна-Уітні

спостерігається аналогічна картина відмінностей між групами: ХГД на тлі ДСТ та
контрольною (p1,4=1,57 10-10), ХГД та контрольною (p2,4=4,75 10-7), з поєднаною
патологіє та ХГД (p1,2=4,4 10-10), ДСТ та контрольною (р3,4=0,38).
Отже, згідно з T-тестом Велча з рівнем значущості α=0,05 спостерігається
відмінності між групами 1-ю та 4-ю, 1-ю та 2-ю, 1-ю та 3-ю, 2-ю та 3-ю, 2-ю та 4-ю.
Проте за рівнем значущості α=0,05 не підтверджується відмінність між групами 3ю та 4-ю. За U-тестом Манна-Уітні встановлена аналогічна картина.
Отже, зниження концентрації лізоциму в слині та КФ дітей з ХГД, що
перебігають на тлі ДСТ визначає недостатність неспецифічної ланки гуморальної
імунної

відповіді,

мікромакрофагальної

що

може

ланки

бути

пов'язана

імунологічного

з

первинним

захисту

та

дефектом

збільшенням

лімфоплазмоцитарної і гранулоцитарної інфільтрації в місцях запалення, що
погіршує перебіг запальних процесів ШКТ, під час яких розвивається деструкція
захисного прошарку СО, посилюються дистрофічні зміни та підвищується ризик
розвитку атрофічних процесів в слизовій.
Для дослідження гуморальних показників місцевого імунітету у дітей
визначених груп проведено визначення концентрації імуноглобулінів (IgA, sIgA та
IgG), як маркерів специфічної імунної відповіді, яка базується на виробленні
плазматичними клітинами IgA - основного фактору місцевого імунітету, який
переважає у всіх секретах ШКТ та у ВП його слизової. Основною функцією IgA в
ШКТ є виявлення антигену в просвіті кишечника, перешкоджання адгезії бактерій
і вірусів на СО та їх зв'язуванню. Одним із факторів стимулюючих секрецію
мукозального IgA є пробіотичні бактерії [192], а отже зниження його синтезу
опосередковано свідчить про дисбіотичні порушення в СО.
При визначенні IgA в слині виявлено, що найбільш високі його концентрації
спостерігаються в 2-й групі дітей – [(0,04±0,003) г/л]. Отримані дані співпадають з
результатами Сорокман Т. В. [96], в яких доведено, що найвищі показники IgA
відмічались в сироватці крові при ХГД, однак Боднар Г.Б. [150] отримала прямо
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протирічні дані. В групах пацієнтів з диспластичними проявами, в тому числі і при
ХГД (1-а та 3-я групи), показники IgA були нижчими [(0,03±0,0005) г/л], ніж у
дітей 2-ї групи.
Згідно з T-тестом Велча з рівнем значущості α=0,05 спостерігаються
достовірні відмінності між групами 2-ю і 4-ю та 2-ю і 3-ю. За U-тестом МаннаУітні спостерігається аналогічна картина відмінностей.
За T-тестом Велча з рівнем значущості α=0,05 спостерігаються наступні
відмінності по концентрації IgA в слині між групами: ХГД на тлі ДСТ та
контрольною достовірна різниця відсутня (p1,4=0,32), ХГД та контрольною
(p2,4=0,003), з поєднаною патологією та ХГД достовірна різниця відсутня
(p1,2=0,12), з ДСТ та контрольною достовірна різниця відсутня (p3,4=0,44).
При підрахунку статистичної достовірності U-тестом Манна-Уітні між
групами аналогічна картина відмінностей: ХГД на тлі ДСТ та контрольною
(p1,4=0,15), ХГД та контрольною (p2,4=1,66 10-4), ДСТ та контрольною (p3,4=0,27), з
поєднаною патологіє та ХГД (p1,2=0,11) (таблиця 4.4, рис.4.5).
Таблиця 4.4
Концентрація IgA в слині та КФ обстежених дітей
г/л
Значення показника в групах, n=127
Показник
IgA (слина)
р

Група 1, n=33

Група 2, n=30

Група 3, n=32

Група 4, n=32

0,03±0,003

0,04±0,003

0,03±0,001

0,03±0,0005

статистики Welch: p1,4=0,32, p2,4=0,003, p3,4=0,44, p1,2=0,11, p1,3=0,63, p2,3=0,02.

T-критерію

Mann-Whitney:

p1,4=0,15,

p2,4=1,66 10-4,

p3,4=0,27,

p1,2=0,11,

p1,3=0,39, p2,3=0,003
IgA (КФ)
р

0,02±0,002

статистики Welch:

T-критерію

0,044±0,003

p1,4=4,94 10-9,

p1,3=3,57 10-4,

0,03±0,002

p2,4=0,02,

p2,3=5,64 10-5.

p3,4=0,01,

Mann-Whitney:

0,037±0,002
p1,2=5,17 10-10,
p1,4=1,55 10-7,
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p2,4=0,04, p3,4=0,003, p1,2=6,11 10-8, p1,3=9 10-4, p2,3=1,84 10-4
Згідно отриманих даних найбільші концентрації IgA в КФ (таблиця 4.4,
рис. 4.6) також мали діти з ХГД [(0,044±0,003) г/л], а в групі з поєднаною
патологією (1-а група) показники були найбільш низькими – [(0,02±0,002) г/л].
Згідно з T-тестом Велча з рівнем значимості α=0,05 по показникам КФ
спостерігається відмінність між групами: ХГД на тлі ДСТ та контрольною
(p1,4=4,94 10-9), ХГД та контрольною (p2,4=0,02), з поєднаною патологією та ХГД
(p1,2=5,17 10-10), ДСТ та контрольною ДСТ (p3,4=0,01).
Mann-Whitney U:

Welch T:
p
p
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p
p
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p
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Рисунок 4.5. Концентрація IgA в слині у обстежених груп дітей (box-plot).
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Рисунок 4.6. Концентрація IgA в КФ обстежених груп дітей (box-plot).
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U-тестом

Манна-Уітні

встановлена аналогічна картина відмінностей між групами: ХГД на тлі ДСТ та
контрольною (p1,4=1,55 10-7), ХГД та контрольною (p2,4=0,04), з поєднаною
патологіє та ХГД (p1,2=6,11 10-8), ДСТ та контрольною (p3,4=0,003).
Отримані дані свідчать, що при ХГД в локальних секретах підвищується
концентрація IgA, що може вказувати на зміни з боку місцевого імунітету в
сторону підсилення місцевого захисту, в той час, як при поєднаній патології (ХГД
на тлі ДСТ) відмічається зниження продукції та секреції IgA, що свідчить про
недостатність та/або виснаження локальних захисних механізмів.
Представляло інтерес визначення концентрації sIgA (таблиця 4.5, рис.4.7,
рис.4.8), як важливого показника місцевого імунітету, який утворюється при
з’єднанні епітеліальних і імунокомпетентних клітин, що виникає при проникненні
Ig з плазматичних клітин з підслизового простору епітелію кишечника [79].
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Таблиця 4.5
Показники sIgA в слині та КФ у дітей
г/л
Показник
sIgA (слина)

Значення показника в групах, n=127
Група 1, n=33
0,52±0,05

Група 2, n=30 Група 3, n=32 Група 4, n=32
0,96±0,06

0,71±0,05

0,36±0,05

р статистики Welch: p1,4=0,03, p2,4=6,09 10-10, p3,4=1,49 10-5, p1,2=1,11 10-6,
T-критерію

p1,3=0,01, p2,3=0,004. Mann-Whitney: p1,4=0,02, p2,4=7,69 10-8,
p3,4=3,19 10-5, p1,2=2,34 10-6, p1,3=0,003, p2,3=0,01

sIgA (КФ)

0,43±0,04

0,39±0,04

0,4±0,04

0,18±0,01

р статистики Welch: p1,4=1,34 10-7, p2,4=3,4 10-6, p3,4=5,58 10-7, p1,2=0,54,
T-критерію

p1,3=0,62, p2,3=0,89. Mann-Whitney: p1,4=9,42 10-7, p2,4=6,25 10-5,
p3,4=3,15 10-7, p1,2=0,63, p1,3=0,41, p2,3 =0,82

При визначенні sIgA в слині та КФ найвищі показники виявлені в групі з
ХГД – [(0,96±0,06) г/л], що свідчить про наявність адаптивної імунної відповіді на
запальний процес. Однак, отримані дані суперечать результатам наведеним
Романенко Е.Г. [91] та Сорокман Т.В. [96], у яких відмічено зниження рівня sIgA в
слині та крові відносно контрольної групи при ХГД, але в цих роботах не
враховується диспластичні прояви. Підвищені показники відносно контрольної
групи [(0,36±0,05) г/л] виявлені у дітей з поєднаною патологією, що становило
[(0,52±0,05) г/л. Слід враховувати також і те, що пацієнти з проявами ДСТ навіть
без наявності запального процесу з боку ШКТ (3-я група) мали більш високі
показники sIgA в слині, ніж діти контрольної групи – [(0,71±0,05) г/л].
Згідно з T-теста Велча з рівнем значущості α=0,05 спостерігається
відмінність між групами: ХГД та контрольною (p2,4=6,09 10-10), з поєднаною
патологією та ХГД (p1,2=1,11 10-6), ДСТ та контрольною (p3,4=1,48 10-5), ХГД на
тлі ДСТ та контрольною (p1,2=0,03).
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Рисунок 4.7. Концентрація sIgA в слині у обстежених дітей (box-plot).
При підрахунку статистичної достовірності U-тестом Манна-Уітні
спостерігається аналогічна картина відмінностей між групами: з поєднаною
патологіє та ХГД (p1,2=2,34 10-6), ХГД та контрольною (p2,4=7,69 10-8), ДСТ та
контрольною (p3,4=3,19 10-5), ХГД на тлі ДСТ та контрольною (p1,4=0,02).
Отже, згідно з T-тестом Велча з рівнем значущості α=0,05 спостерігається
відмінності між усіма групами, за U-тестом Манна-Уітні картина відмінностей
аналогічна.
Концентрація sIgA в КФ у дітей всіх дослідних груп була вище контрольних
величин [(0,18±0,01) г/л]. При цьому, найбільш високі показники демонстрували
діти з поєднаною патологією [(0,43±0,04) г/л], в групі з ХГД відмічалися менші
значення - [(0,39±0,04) г/л].
Згідно з T-теста Велча з рівнем значущості α=0,05 спостерігається
відмінність між наступними групами: ХГД на тлі ДСТ та контрольною
(p1,4=1,34 10-7), ХГД та контрольною (p2,4=3,4 10-6), ДСТ та контрольною
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(p3,4=5,88 10-7). Проте між групою з поєднаною патологією та ХГД відмінності не
спостерігаються (p1,2=0,62) (рис. 4.8, таблиця 4.5).
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Рисунок 4.8. Концентрація sIgA в КФ дітей (box-plot).
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U-тестом

Манна-Уітні

спостерігається аналогічна картина відмінностей між групами: ХГД на тлі ДСТ та
контрольною (p1,4=9,42 10-7), ХГД та контрольною (p2,4=6,28 10-5), ДСТ та
контрольною (p3,4=5,88 10-7). Між групою з поєднаною патологіє та ХГД
відмінності не спостерігаються (p1,2=0,62).
Отже, згідно з T-тестом Велча з рівнем значущості α=0,05 спостерігається
відмінності між групами 1-ю і 4-ю, 2-ю і 4-ю і 3-ю і 4-ю. Проте за рівнем
значущості α=0,05 не підтверджується відмінність між групами 1-ю та 2-ю, 1-ю та
3-ю, 2-ю та 3-ю. За U-тестом Манна-Уітні спостерігається аналогічна картина
відмінностей. Наведені дані свідчать, що діти з ДСТ при запальному процесі в
верхніх відділах ШКТ демонструють підвищений рівень IgA в КФ. Враховуючи те,
що продукція sIgA підвищується при процесах, які потребують додаткового
захисту відкритих біотопів, а саме СО, підвищення його вмісту визначає
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посилення тимчасових адаптаційних резервних саморегуляцій, направлених на
формування механізмів адаптації до стресу при зміні навколишніх умов. При
любих запальних процесах ШКТ, в тому числі, і верхніх відділів ШКТ неодмінно
виникає порушення складу кишкового мікробіоценозу, який характеризується
зниженням кількості біфідобактерій, лактобацил та проліферацією потенційно
патогенної мікрофлори. При такій реакції організму в підслизовому прошарку
включається місцево синтез sIgA для запобігання патологічній колонізації
кишечника і ескалації інфекційного процесу [143]. Проте, слід враховувати, що
особливу цінність мають не абсолютні значення показника місцевого імунітету
sIgA, а його зміни в часі, що має значення для спостереження за ходом розвитку
захворювання і контролем лікування, що, можливо, визначає різницю в його
показниках за даними різних дослідників.
Для визначення особливостей захисних процесів, які виникають на
локальному рівні, в обстежених груп дітей, представляє інтерес визначення
концентрації IgG, який в найбільшій кількості присутній в позасудинному руслі, в
основному, продукується при вторинній імунній відповіді, виконуючи функції з
нейтралізації токсинів, вірусів, активації системи комплімента та посилення
фагоцитоза. IgG зв’язуються з клітинами через взаємодію Fc-рецепторів.
Найкраще вивченими Fc рецепторами є FcRn та FcgammaR, які зв’язують IgG,
Fcalt epsilonR, що зв’язує IgE та pIgR105, який зв’язує полімерні IgA та IgM. FcRn
та pIgR зайняті в транспорті Ig, в той час, як FcRn додатково керує півжиттям IgG в
сироватці. Fc R та Fc R є сигнальними рецепторами, що після зв’язування,
відповідно, IgG або IgE, регулюють різні форми ендоцитозу, включаючи
фагоцитоз, вироблення антитіл та запальні реакції [194].
При обстеженні пацієнтів найвищі показники IgG (таблиця 4.6, рис. 4.9) в
слині відмічалися в 2-й групі [(0,21±0,01) г/л]. Отримані результати співпадають з
даними [21, 120] в той час, як [96] не виявив значних відмінностей в синтезі IgG в
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сироватці крові. В 1-й групі концентрація IgG [(0,14±0,01) г/л] суттєво не
відрізнялася від групи контролю – [0,15±0,01 г/л].
Таблиця 4.6
Показники концентрації IgG в обстежених групах дітей
г/л
Значення показника в групах, n=127
Показник
IgG (слина)

Група 1, n=33
0,14±0,01

Група 2, n=30 Група 3, n=32
0,21±0,01

0,17±0,03

Група 4, n=32
0,15±0,01

р статистики Welch: p1,4=0,64, p2,4=0,01, p3,4=0,63, p1,2=0,003, p1,3=0,44, p2,3=0,21.
T-критерію

Mann-Whitney: p1,4=0,64, p2,4=0,01, p3,4=0,6, p1,2=0,004, p1,3=0,95,
p2,3=0,04

IgG (КФ)

0,07±0,004

0,08±0,005

0,06±0,003

0,05±0,003

р статистики Welch: p1,4=7,75 10-5, p2,4=1,52 10-5, p3,4=0,04, p1,2=0,3, p1,3=0,04,
T-критерію

p2,3=0,005. Mann-Whitney: p1,4=3,52 10-4, p2,4=7,83 10-5, p3,4=0,07,
p1,2=0,23, p1,3=0,06, p2,3=0,007

Згідно з T-тестом Велча з рівнем значущості α=0,05 виявлено відмінності
між групами з ХГД та контрольною (p2,4=0,007), з поєднаною патологіє та ХГД
(p1,2=0,003). Достовірна відмінність не відмічена між групами: ХГД на тлі ДСТ та
контрольною (p1,4=0,64), з ДСТ та контролю (p3,4=0,63).
При підрахунку статистичної достовірності з застосуванням U-критерію
Манна-Уітні спостерігається аналогічна картина відмінностей між групами: ХГД
та контрольною (p2,4=0,009), з поєднаною патологіє та ХГД (p1,2=0,004). За
винятком того, що між 2-ю та 3-ю групами встановлена достовірна відмінність за
рівнем значущості α=0,05 з p=0,04, в той час, як за T-критерієм Велча такої різниці
не встановлено (p=0,21). Достовірна відмінність не відмічена між групами: ДСТ та
контролю (p3,4=0,6), ХГД на тлі ДСТ та контролю (p1,4=0,64).
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Згідно з T-теста Велча в КФ (таблиця 4.6, рис. 4.10) з рівнем значущості
α=0,05 спостерігається дещо інша картина в порівнянні з показниками слини, але з
більш вираженою достовірною різницею по всім обстеженим групам: ХГД на тлі
ДСТ та контрольною (p1,4=7,75 10-5), ДСТ та контрольною (p3,4=0,04), ХГД та
контрольною (p2,4=1,52 10-5), крім відмінності груп ДСТ на тлі ДСТ де
p1,2=0,07 що відповідає слабшому рівню значущості α<0,1.
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Рисунок 4.9. Концентрація IgG в слині у обстежених груп дітей (box-plot).
При підрахунку статистичної достовірності за U-тестом Манна-Уітні
спостерігається картина відмінностей, в цілому, аналогічна, за винятком
відмінностями між групами: з поєднаною патологією від групи ДСТ, де при pзначенні 0,06, що узгоджується з рівнем значущості α=0,1 але не α=0,05; при цьому
T-тест Велча менш жорсткий й згідно з ним відмінність між цими групами
узгоджує α=0,05 з p=0,04, ДСТ від контрольної, де U-тест з p=0,07 заперечує
достовірності за рівнем α=0,05, підтверджуючи її лише за α=0,1, але T-тест Велча
підтверджує достовірність за рівнем α=0,05 з p=0,04.
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Отже, згідно з T-тестом Велча з рівнем значущості α=0,05 відмінності
спостерігаються між групами 2-ю та 4-ю, 2-ю та 3-ю, 1-ю та 3-ю, 1-ю та 4-ю, 3-ю та
4-ю. Проте, за рівнем значущості α=0,05 не підтверджується відмінність між
групами 1-ю та 2-ю. За U-тестом Манна-Уітні спостерігається дещо інша картина
відмінностей. З рівнем значущості α=0,05 спостерігаються відмінності між
групами 1-ю та 4-ю, 2-ю та 4-ю, 2-ю та 3-ю. За рівнем значущості α=0,1 є
відмінності між групами 3-ю і 4-ю, 1-ю і 3-ю. Проте, за рівнем значущості як
α=0,05, так й α=0,1 не підтверджується відмінність між групами 1-ю та 2-ю.
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Рисунок 4.10. Концентрація IgG в КФ дітей (box-plot).
Таким чином, у дітей з поєднаною патологією відмічається зменшення
секреції IgG відносно дітей з ХГД без ДСТ як в слині, так і КФ, що опосередковано
визначає зниження здатності до нейтралізації агресивних факторів (потенційнопатогенних бактерій, вірусів, токсинів), більш низьку здатність до активації
системи комплімента та зменшення процесів фагоцитозу, а наявність не
відповідності показників IgG слини та копрофільтратів у цієї категорії дітей групі
без ДСТ свідчить про виснаження гуморальної ланки імунного захисту, що так
само простежується і при дослідженні IgA.
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4.2. Особливості окремих біохімічних складових муцинів в обстежених групах
дітей
В кишечнику, що є межею між внутрішньою резидентною мікробіотою,
імунними клітинами кишечника та зовнішнім середовищем організму знаходиться
слизовий прошарок, що утворений мікроколоніями бактерій та їх метаболітами,
епітеліальними клітинами СО та глікокаліксом, який представлений муцинами
[113]. Муцини експресуються в насиченому бактеріями кишечнику та утворюють
захисний гомеостатический бар'єр між резидентною мікробіотою і базовими
імунними клітинами кишечника. Муцини надають слизовим секретам в'язкості,
мастильних властивостей за рахунок з'єднування ГАГ з великою кількістю води, в
результаті чого міжклітинна речовина набуває желеподібного характеру. ГАГ і
протеоглікани, будучи обов'язковими компонентами міжклітинного матриксу,
відіграють важливу роль в міжклітинних взаємодіях, формуванні та підтримці
форми клітин і органів вони є каркасом тканин. Завдяки особливостям структури і
фізико-хімічним властивостям, протеоглікани і ГАГ, як структурні компоненти
міжклітинного матриксу, виконують в організмі людини важливі функції:
специфічно взаємодіють з колагеном, еластином, фібронектином, ламініном і
іншими білками міжклітинного матриксу; приєднують, крім води, велику кількість
катіонів (Na+, K+, Са2+), беручи, таким чином, участь у формуванні тургору різних
тканин;

граючи

роль

молекулярного

сита

в

міжклітинному

матриксі,

перешкоджаючи розповсюдженню патогенних мікроорганізмів. Муцини, які по
суті, є ендогенним джерелом вуглеводів, необхідним для підтримки пробіотичної
мікробіоти, яка в свою чергу виконує захисні функції [91].
В результаті катаболізму компонентів основної речовини під дією деяких
гідролаз

проходить

відщеплення

нейромінедази

від

глікопротеїнів

N-

ацетилнейрамінової (сіалової) кислоти і вже дестабілізований глікопротеїн
поглинається макрофагами. Саме тому одними із головних маркерів патології
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позаклітинного матриксу є зміна концентрації протеогліканів та глікопротеїнів, а
вміст ГАГ, фукози та СК в фізіологічних рідинах організму (слині, КФ та ін.)
характеризує стан СТ та ступінь запального деструктивного процесу [47].
Таблиця 4.7
Показники окремих складових муцинів в КФ обстежених груп дітей
мкМ/мг
Значення показника в групах, n=127
Показник
ГАГ
р статистики
T-критерію
Фукоза
р статистики
T-критерію

Група 1, n=33

Група 2,n=30

Група 3,n=32

1,07±0,09

0,82±0,02

1,34±0,09

Група 4, n=32
1,05±0,03

Welch: p1,4=0,95, p2,4=5,37 10-8, p3,4=0,008, p1,2=0,01, p1,3=0,04,
p2,3=2,31 10-6. Mann-Whitney: p1,4=0,83, p2,4=2,81 10-7, p3,4=0,02,
p1,2=0,01, p1,3=0,05, p2,3 =3,23 10-6
2,0±0,09

1,29±0,06

1,92±0,08

0,98±0,09

Welch: p1,4=6,26 10-11, p2,4=0,01, p3,4=5,77 10-11,p1,2=4,09 10-8,
p1,3=0,5, p2,3=3,11 10-8. Mann-Whitney: p1,4=1,13 10-8, p2,4=0,01,
p3,4=1,41 10-8, p1,2=1,3 10-7, p1,3=0,46, p2,3=1,42 10-7

СК

7,22±0,45

р статистики

Welch: p1,4=8,71 10-9, p2,4=1,24 10-4, p3,4=0,36, p1,2=2,19 10-23,

T-критерію

p1,3=2,7 10-10, p2,3=3,7 10-7. Mann-Whitney:, p2,4=1,92 10-4, p3,4=0,28,

23,41±0,95

15,46±1,02

16,95±1,25

p1,2=1,01 10-11, p1,3=2,78 10-9, p2,3=4,76 10-7, p1,4=3,63 10-8
Результати отриманих даних свідчать, що рівень ГАГ в КФ дітей при
запальних процесах верхніх відділів ШКТ(2-а група) [(1,06±0,03) мкМ/мг] нижчі,
ніж в контролі [(0,82±0,02) мкМ/мг]. У дітей з проявами ДСТ, як в 1-й групі
[(1,07±0,09) мкМ/мг], так і в 3-й групі з проявами ДСТ без запального процесу
[(1,34±0,09) мкМ/мг] концентрації цього показника більш високі відносно
пацієнтів з проявами ХГД та вищі, ніж в контрольній групі (рис. 4.11, таблиця 4.7),
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що характерно для порушень екстрацелюлярного матриксу у цієї категорії дітей
[49].
Згідно з T-тестом Велча з рівнем значущості α=0,05 встановлена достовірна
різниця між групами: ХГД та контрольною (p2,4=5,37×10-8), з поєднаною патологіє
та ХГД (p1,2=0,01), ДСТ та контрольною (р3,4=0,01) та 1-ю та 2-ю, 1-ю та 3-ю, 2-ю
та 3-ю, 2-ю та 4-ю, але між групою з поєднаною патологією та групою контролю
відмінностей не встановлено (p1,4=0,95).
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Рисунок 4.11. Концентрації глізокаміногліканів в КФ дітей (box-plot).
При

підрахунку

спостерігається

статистичної

аналогічна

достовірності

картина відмінностей

U-тестом
між

Манна-Уітні

групами:

ХГД

та

контрольною (p2,4=2,81 10-7), з поєднаною патологіє та ХГД (p1,2=0,01), ДСТ та
контрольною (p3,4=0,02). Між групою ХГД на тлі ДСТ та контрольною (p1,4=0,83)
достовірність відсутня.
Отже, згідно з T-тестом Велча з рівнем значущості α=0,05 спостерігаються
відмінності між групами 1-ю і 2-ю, 1-ю і 3-ю, 2-ю і 3-ю, 3-ю і 4-ю, та 2-ю і 4-ю.
Проте за рівнем значущості α=0,05 не підтверджується відмінність між групами 1-
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ю та 4-ю. За U-тестом Манна-Уітні спостерігається аналогічна картина
відмінностей.
Виявлене підвищення рівня ГАГ в обох групах дітей з клінічними проявами
ДСТ підтверджує наявність динамічної деструкції біосинтезу колагену і інших
білків міжклітинного матриксу у цих груп пацієнтів в бік превалювання процесів
його деградації.
У всіх групах виявлено підвищення концентрації фукози відносно дітей
контрольної групи [(0,98±0,09) мкМ/мг]. Найбільш високими були показники в
обох групах дітей з запальними захворюваннями верхніх відділів ШКТ (1-а, 2-а) –
[(2,0±0,09) мкМ/мг] та [(1,29±0,06) мкМ/мг], відповідно (таблиця 4.7, рис. 4.12), що
співпадає з даними Романенко Е.Г, який відмічав підвищення рівня фукози в слині
при ХГД у дітей [91].
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Рисунок 4.12. Концентрація фукози в КФ обстежених дітей (box-plot).
Однак, підвищення концентрації фукози найбільш вагомим було у дітей з
поєднаною патологією, що свідчить про високу ступінь вірогідності розвитку у
них деструктивних процесів.
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Спостерігається відмінність між групами згідно з T-тестом Велча з рівнем
значущості α=0,05: ХГД на тлі ДСТ та контрольною (p1,4=6,26 10-11), ХГД та
контрольною (p2,4=0,01), з поєднаною патологіє та ХГД (p1,2=4,09 10-8), ДСТ та
контрольною (p3,4=5,77 10-11). Крім групи ХГД на тлі ДСТ та групою з проявами
ДСТ (p1,3=0,5).
При

підрахунку

статистичної

достовірності

U-тестом

Манна-Уітні

спостерігається аналогічна картина відмінностей між групами: з ХГД на тлі ДСТ
та контрольною (p1,4=1,13 10-8), з ХГД та контрольною (p2,4=0,01), з ДСТ та
контрольною (p3,4=1,41 10-8), з поєднаною патологіє та ХГД (p1,2=1,3 10-7).
Отже, згідно з T-тестом Велча з рівнем значущості α=0,05 спостерігається
відмінності між групами 1-ю та 2-ю, 1-ю та 4-ю, 2-ю та 3-ю, 3-ю та 4-ю, та 2-ю та
4-ю. Проте за рівнем значущості α=0,05 не підтверджується відмінність між 1-ю та
3-ю групами. За U-тестом Манна-Уітні спостерігається аналогічна картина
відмінностей.
Як відомо, фукоза володіє сильними цитопротективними властивостями,
надає СО вологість і еластичність, оберігаючи її від впливу протеолітичних
ферментів стійких до муцинів. Вона міститься у багатьох олігосахаридах,
глікопротеїнах і гліколіпідах та, ймовірно, має критичне значення для процесів
взаємодії з мікробіотою порівняно з іншими вуглеводами. Фукоза є не тільки
енергією для клітин і живильним середовищем для корисних мікроорганізмів в
кишечнику, але й тимчасовим конкурентним інгібітором для лектинів патогенів,
що дозволяє знизити навантаження на муциновий прошарок, даючи можливість
нормалізувати мікробіоту, впливає на експресію мікробних метаболічних шляхів і
зменшує експресію бактеріальних генів вірулентності, а також покращує
толерантність макроорганізму до фізіологічної мікробіоти. Швидке фукозування захисний механізм, який використовує ресурси макроорганізму для підтримки
взаємодій з мікробами під час патоген-індукованого стресу.
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З тих пір як L.C. Hoskins і співавт. в 1965 р. звернув увагу на зв'язок між
фукозою, АВН антигенами, мікробіотою, муцинами і захворюваннями, інтерес до
цього питання постійно підтримується, оскільки нові дані дозволяють наблизитися
до розуміння механізму формування хронічного запалення у всіх відділах ШКТ.
Знання ключової ролі фукози у взаємодії між клітинами макроорганізму і його
мікробіотою пояснює виявлену генетичну схильність людей з інактивованими
варіантами в FUT2 локусі до розвитку хронічних запальних процесів ШКТ.
Отже, збільшення рівня фукози в КФ у дітей відображає ступінь деструкції СТ
та вказує на виведення глікопротеїдів при запальних процесах в верхніх відділах
ШКТ на фоні ДСТ. Означене обумовлює формування адаптивної реакції організму
та компенсаторну секрецією слизу з високими цитопротекторними властивостями,
що в подальшому призведе до виснаження захисних властивостей муцинового
прошарку і розвитку деструктивних процесів, а з віком до підвищеної деструкції
тканин, що може виникати як в результаті дії патогенної мікрофлори, так і бути
пов’язаною з погрішностями в харчуванні, що негативно впливає на ентероцити
СО ШКТ, вказуючи на розпад колагену і на подальший розвиток деструктивних
процесів СТ у дітей.
Найвища концентрація СК [(23,41±0,95) мкМ/мг] виявлена у дітей 2-ї групи,
що мало достовірну різницю відносно контрольної групи дітей [(16,95±1,25)
мкМ/мг] та відповідало результатам Черненкова Ю.В., який виявляв підвищення
СК в шлунковому соку при ХГД [113]. В той же час, Романенко Е.Г., який
проводив дослідження СК в слині при ХГД, довів, що у дітей з ерозивними
змінами СО гастродуоденальної зони підвищується як рівень фукози, так і СК, а
при запальних змінах без ерозивних проявів відбувається підвищення рівня
фукози, а СК - знижується [91].
В обох групах дітей з проявами дезорганізації СТ її рівні мали нижчі
показники

[(7,22±0,45) мкМ/мг]

ХГД

на

тлі

ДСТ

та

група

з

ДСТ

[(15,46±1,02)мкМ/мг] порівняно з контрольною групою (рис.4.13, таблиця 4.7).
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Рисунок 4.13. Концентрація сіалових кислот в КФ обстежених (box-plot).
Згідно з T-тестом Велча з рівнем значущості α=0,05 спостерігається
відмінність між групами: ХГД на тлі ДСТ та контрольною (p1,4=8,71 10-9), ХГД та
контрольною (p2,4=1,24 10-4), з поєднаною патологією та ХГД (p1,2=2,19 10-23).
Крім відмінності ДСТ та контрольною (p3,4=0,36).
Згідно з T-тестом Велча з рівнем значущості α=0,05 спостерігається
відмінності між групами 1-ю та 2-ю, 1-ю та 3-ю, 1-ю та 4-ю, 2-ю та 3-ю, та 2-ю та
4-ю. Проте за рівнем значущості α=0,05 не підтверджується відмінність між
групами ДСТ та контролю. За U-тестом Манна-Уітні спостерігається аналогічна
картина відмінностей.
При підрахунку статистичної достовірності U-методом Манна-Уітні
спостерігається наступна аналогічна картина відмінностей між групами: ХГД на
тлі ДСТ та контрольною (p1,4=3,63 10-8), ХГД та контрольною (p2,4=1,92 10-4), з
поєднаною патологіє та ХГД (p1,2=1,01 10-11). Між групами з ДСТ та контрольною
ДСТ достовірної відмінності не визначено (p3,4=0,28
Отже, зменшення кількості СК у дітей з поєднаною патологією вказує на
дестабілізацію захисних функцій СО та їх меншу витривалість під дією
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пошкоджуючих

факторів,

що

збільшує

вірогідність

раннього

розвитку

деструктивних процесів у дітей з проявами ДСТ.
Таким чином, у дітей з ХГД встановлені зміни окремих імунологічних та
біохімічних складових мукоциліарного прошарку, в основі яких лежить
об’єднуючий ефект процесу запалення, що добре простежується за рівнем
показників неінвазивних методів обстеження. У дітей з запальними процесами в
верхніх відділах ШКТ спостерігається очікуване зростання HBD-2, лізоциму,
імуноглобулінів (sIgA, IgA, та IgG), фукози, СК. При розвитку гастродуоденіту на
тлі ДСТ локальні складові слизового прошарку мають особливості, спостерігається
зворотна картина: рівень молекулярного маркеру HBD-2, імуноглобулінів,
лізоциму та СК нижчі за такі не лише при ХГД, але і у здорових дітей.
Отримані результати доводять, що при розвитку запального процесу в
шлунку у дітей з ДСТ достовірно змінюється склад окремих біохімічних констант
в СО, а саме протеогліканів, які входять до складу клітинних мембран і слизових
секретів. У них підвищується концентрація фукози та знижується вміст СК, що
свідчить про можливість часткового розпаду глікопротеїнів, до складу яких
входять і ГАГ, які у цієї категорії дітей теж підвищуються. Збільшення виведення
ГАГ, як зв’язуючого елемента для води в міжклітинній рідині, вказує на
зменшення щільності міжклітинного матриксу, підвищення кількості секрету муцинового прошарку, який має меншу в’язкість, що збільшує дряблість
ексрацелюлярного макриксу ШКТ. Виявлене підвищення рівня ГАГ в обох групах
дітей з клінічними проявами ДСТ підтверджує наявність динамічної деструкції
біосинтезу колагену і інших білків міжклітинного матриксу у цих груп пацієнтів в
бік відносного превалювання процесів його деградації. Високий рівень фукози та
низький СК у дітей з ДСТ віддзеркалюють ступінь деструкції СТ та вказують на
інтенсивність виведення глікопротеїдів при запальних процесах. Означене
обумовлює формування адаптивної реакції організму та компенсаторну секрецією
слизу з високими цитопротекторними властивостями, що в подальшому призведе
до виснаження захисних властивостей муцинового прошарку і розвитку
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деструктивних процесів, а з віком – до підвищеної деструкції тканин, що може
виникати, як в результаті дії патогенної мікрофлори, так і бути пов’язаною з
погрішностями в харчуванні, що негативно впливає на ентероцити СО ШКТ,
вказуючи на розпад колагену і на подальший розвиток деструктивних процесів СТ
у дітей.
У дітей з поєднаною патологією виявлені зміни мукоциліарного прошарку
визначають дестабілізацію захисних функцій СО, їх меншу витривалість для
проникнення токсинів та алергенів, що збільшує вірогідність раннього розвитку
деструктивних процесів, призводить до сповільненої регенерації та дестабілізації
слизового захисту та зниження резистентності СО гастродуоденальної зони. Отже,
асоційована з дисплазією патологія верхніх відділів ШКТ не тільки змінює перебіг
захворювань цієї системи, але діє як обтяжуючий фактор на перебіг основного
патологічного

процесу.

Застосування

в

практиці

лікаря

вищевказаних

неінвазивних методів діагностики дає можливість діагностувати хвороби органів
травлення найменшим із можливих травматичних методом для психіки дитини і
прогнозувати їх перебіг, що в подальшому може стати методом не тільки
визначення своєчасної терапії, але й застосування персоніфікованих підходів
лікування, що, в свою чергу, стане профілактикою життєвонебезпечних
ускладнень та поліпшить якість життя такої категорії. Дезорганізацію СТ потрібно
розглядати як єдиний, системний процес, що вимагає певних підходів до
діагностики і терапії пацієнтів, спрямованих не лише на терапію основного
(хронічного) захворювання, а й на поліпшення метаболічних процесів в
ектрацелюлярному просторі.
Відмітимо, що порівняльний розгляд показників по групах з використанням
описових статистик та одномірного апарату статистичного висновку дає дещо
фрагментовану, обмежену картину складного, системного явища. Для її уточнення
потрібно

додатково

застосувати

багатомірні

методи,

які

дозволяли

б

візуалізовувати зони кожного діагнозу на базі багатомірних даних розглянутих
вище біохімічних показників.
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РОЗДІЛ 5
ІДЕНТИФІКАЦІЯ ДІАГНОСТИЧНИХ ГРУП ТА ОБЧИСЛЕННЯ
РОЗДІЛЯЮЧИХ МЕЖ МІЖ ДІАГНОЗАМИ
5.1. Класифікація пацієнтів як двовимірна задача при застосуванні
дискримінантного аналізу
Зони діагнозів можна отримати при постановці і вирішенні так званої задачі
класифікації. Під терміном «класифікація» слід розуміти визначення по всій
множині показників пацієнта його діагнозу, що реалізується як обчислення
деякого алгебраїчного виразу або системи виразів над значеннями показників, які
приймають дискретні значення 1-4 (по числу діагностичних груп). Нетривіальною
частиною вираження є коефіцієнти перед позначенням показників пацієнта і
підвиразами, які забезпечують правильні значення номера діагностичної групи.
Налаштування значень коефіцієнтів проводиться по відомим прикладам значень
показників пацієнтів і їх відомим діагнозом. Cукупність цих відомих діагнозів
називається «учителем».
Існує ряд методів вирішення цієї задачі – дискримінантний аналіз, нейронна
мережа, метод опорного вектору та ін. [129]. З усього цього арсеналу потрібен
такий, який дає класифікуюче правило в найбільш простій формі, для вирішення
задачі зображення кордонів класів для оцінки їх складності при порівнянні різних
випадків класифікації і використання вирішальних правил в клінічній практиці.
Цим вимогам задовольняє дискримінантний аналіз. У даній роботі використані два
його варіанти - лінійний (linear discriminant analysis – LDA) і квадратичний
(quadratic discriminant analysis – QDA). Обидва ці методи дають змогу легко
інтерпретувати вираження для кордонів класів у вигляді рівнянь 1 і 2 ступенів,
відповідно. Наприклад, межі класів в просторі показників sIgA та HBD-2 в КФ
задаються системами рівнянь:
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(5.1)

для LDA та

(5.2)

для QDA, де x – sIgA і y – HBD-2 в КФ.
Результат класифікацій в просторі sIgA та HBD-2 в КФ рисунок 5.1.
Total accuracy = 76.19%. Method: linear DA
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Рисунок 5.1. Порівняння результатів LDA з QDA: (А) – LDA; (Б) – QDA.
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Примітка: Закреслені точки позначають помилки класифікацій.

Точність класифікації групи ХГД на тлі ДСТ при застосуванні LDA
становить 100 %, групи ХГД - 63,3 %, групи ДСТ - 59,4 %, контрольної - 80,7 %.
Загальна точність - 76,2 %. QDA забезпечує точність класифікації ХГД на тлі ДСТ
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- 97 %, групи: ХГД - 60 %, ДСТ - 68,8 %, контрольна - 87,1 %. Загальна точність
78,6 %. Точність всіх пар показників показано в таблицях 5.1 та 5.2.
Таблиця 5.1
Точність класифікацій методом QDA
HBD- 66,7 66,7 63,6 57,6
97
78,8
2слина 83,3 83,3 86,7 93,3
90
90
59,3 sIgA 42,4 54,5 72,7 93,9 51,5
70,9 слина 73,3 73,3
80
66,7 56,7
64,3 34,4 IgG 57,6 60,6
100
48,5
28,1 64,5 слина 43,3
30
56,7 36,7
53,1 46,9
25
IgA 69,7
97
24,2
87,1 87,1 87,1 слина
30
76,7
40
50
43,8 43,8 37,5 LYS 93,9 51,5
64,5 74,2 61,3 87,1 слина
66,7 36,7
56,3 59,4 43,8 40,6 62,5 HBD97
51,1 74,2 67,7 83,9 61,3
2кф
60
37,5 31,3 18,8 56,3 56,3 68,8 sIgA
83,9 87,1 83,9 100 90,3 87,1
кф
37,5 43,8
25
37,5 34,4 43,8 40,6
58,1 67,7 77,4 83,9 54,8 74,2 96,8
37,5 53,1
25
28,1 37,5 53,1 43,8
61,3 77,4 77,4 83,9 74,2 77,4 83,9
43,8 34,4
25
40,6 34,4 56,3 34,4
77,4 80,7 87,1 87,1 83,9 80,7 87,1
56,3 56,3 40,6 59,4 65,6 65,7 56,3
64,5
71
64,5 83,9 67,7 77,4 77,4
37,5
50
34,4
50
43,8
50
53,1
61,3 80,7 64,5 90,3 74,2 64,5 87,1
56,3 62,5 34,4 21,9
75
65,6 56,3
54,8 51,6 45,2 77,4 12,9 32,3 77,4
Примітка: В правій верхній таблиці верхнє число –

66,7
90
24,2
56,7
45,5
46,7
45,5
50
66,7
33,3
90,9
83,3
39,4
70
IgG
кф

66,7
93,3
66,7
73,3
72,7
46,7
66,7
70
78,8
66,7
100
63,3
66,7
66,7
75,8
60
IgA

93,9
83,3
87,9
76,7
90,9
76,7
93,9
80
93,9
70
97,7
76,7
90,9
73,3
90,9
66,7
93,9
70
LYS

(%)
66,7
86,7
57,6
73,3
57,6
56,7
45,5
70
63,6
56,7
93,9
63,3
42,4
66,7
36,4
56,7
69,7
50
90,9
76,7
FUC

75,8
96,7
30,3
90
33,3
80
48,5
83,3
66,7
80
97
86,7
39,4
93,3
72,7
86,7
63,6
90
84,9
90
54,5
86,7
GAG

90,9
90
87,9
76,7
93,9
73,3
81,9
70
93,9
76,7
100
73,3
84,9
70
93,9
70
87,9
60
93,9
76,7
93,9
93,3
78,8
93,3
SA

18,8
80,7
кф
37,5 34,4
87,1 83,9
кф
59,4 59,4 43,8
71
64,5 74,2
кф
43,8
50
50
46,9
80,7 80,7 80,7 64,5
кф
50
34,4 37,5 78,1
50
45,2 51,6 90,4 64,5 74,2
кф
точність класифікацій по групі з поєднаною

патологією, нижнє число – по групі з ХГД. В лівій нижній частині верхнє число – точність
класифікацій по групі з ДСТ, нижнє число – по групі з ХГД.

Отримані результати свідчать, що лише деякі пари показників дозволяють
класифікувати всі 4 групи із загальною точністю вище 75,0 % - sIgA та HBD-2 в
КФ, лізоцим в КФ та IgA в слині, HBD-2 в КФ, фукоза та HBD-2 в КФ, ГАГ та
лізоцим в КФ і СК та фукоза в КФ.
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Точність класифікації кожної окремої групи неоднакова в середньому по
всім парам показників і в кожній конкретній парі. Це відображає той факт, що
компактність кластерів груп вельми неоднакова. Так, зокрема, група 3 володіє
вираженою «розмитістю», що відображає гібридний характер поняття ДСТ.
Найвища точність класифікації цього діагнозу становить 78,1 %, 75,0 % та 68,8 % в
просторі показників фукоза та СК в КФ, СК в КФ та лізоцим в слині і sIgA та
HBD-2 в КФ, відповідно.
Таблиця 5.2
Середня точність коректної класифікації методом QDA по всім групах
Показник в слині
Показник в КФ

HBD-2
69,8
sIgA
58,1
53,2
72,2
65,1
65,9
67,5
73,8
73,8
72,2
56,4
62,7
47,6
64,3
67,5
74,6
69,9
68,3
64,3
67,5
61,9
73
69,8
Примітка: Ліва

IX

IgG
53,2
49,2
67,5
46,8
48,4
55,6
69,8
54,8
52,4
61,8
нижня

VII
VII

IgA
VI
56,4 Lys X
74,6 71,4 HBD-2
54,8 58,7 78,6
54
47,6 73
61,9 64,3 73,8
75,4 70,6 77,8
64,3 63,5 75,4
67,5 65,9 74,6
62,7 65,1 68,3
частина – точність

IX

VI

VIII

V
II
VIII VII
III
V
sIgA
X
61,1 IgG
65,1 58,7 IgA
71,4 70,6 70,6 Lys
X
60,3 55,6 61,1 71,4 Fuc
67,5 70,6 70,6 76,2 63,5
72,2 65,1 58,7 74,6 82,5
класифікації пари показників (%).

VI

IX

IV

VI
I
GAG VII
73,8 SA
Права верхня

частина – рейтинг відповідної пари за точністю (кращі 10 комбінацій).

Відзначимо, що різні пари показників дають різний поділ діагностичних
груп, деякі – недостатньо задовільний (рис. 5.2). Причина високої похибки
класифікацій викликана наявністю стиків більше 2-х областей, що поглиблює їх
відповідність щільною локалізацією прикладів. При цьому, метод QDA дає кращий
результат у порівнянні з LDA, за рахунок більш складних кордонів. При
використанні LDA точність класифікації групи ХГД на тлі ДСТ становить 100 %,
групи ХГД – 73,3 %, групи ДСТ – 59,4 %, контрольної – 32,3 %. Загальна точність
66,7 %. Методом QDA точність класифікації групи ХГД на тлі ДСТ становить
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100 %, групи ХГД – 73,3 %, групи ДСТ – 65,6 %, контрольної – 32,3 %. Загальна
точність 68,3 %. Місце контакту зон трьох діагнозів груп 2, 3 та 4 призводить до
великої кількості помилково класифікованих прикладів.
Total accuracy = 68.25%. Method: quadratic DA

Total accuracy = 66.67%. Method: linear DA
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Рисунок 5.2. Результат класифікацій 1-4 груп в просторі показників HBD-2 та СК в
КФ: А – LDA; Б – QDA.
Коли максимуми щільності локалізації прикладів не відповідають стикам
більше 2 зон класів, це призводить до поліпшення точності класифікації (рис. 5.3).
Total accuracy = 66.67%. Method: linear DA
3

Total accuracy = 68.25%. Method: quadratic DA
3
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Рисунок 5.3. Результат класифікацій груп 1-4 в просторі показників HBD-2 в слині
та фукоза в КФ: А – LDA; Б – QDA.
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При використанні LDA точність класифікації групи ХГД на тлі ДСТ
становить 63,6 %, групи ХГД – 86,7 %, групи ДСТ – 56,3 %, контрольної – 61,3 %.
Загальна точність 66,7 %. За методом QDA точність класифікації групи ХГД на тлі
ДСТ становить 66,7 %, групи ХГД – 86,7 %, групи ДСТ – 56,3 %, контрольної –
64,5 %. Загальна точність 68,3 %. QDA дає додаткову точку контакту зон трьох
діагнозів.
Коли вдається знайти пару з вираженими чотирма кластерами, це
призводить до подальшого збільшення точності класифікації, наприклад, в парі СК
та ГАГ в КФ кластери в групах 2 і 4 більш компактні, ніж в парі СК та ГАГ в КФ,
що виражається в збільшенні точності по обох методів ДА (рис. 5.4).
Total accuracy = 73.81 %

Total accuracy = 63.49%. Method: linear DA

35

35

G1 (78.79%)

G1 (84.85%)

G2 (93.33%)

G2 (83.33%)

G3 (43.75%)
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30

30
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G4 (74.19%)
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2
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K
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Б
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1

1.5

GAG

2

2.5

3
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Рисунок 5.4. Результат класифікацій всіх діагностичних груп в просторі показників
СК та ГАГ в КФ. Загальна точність LDA (А) 63,5 %, QDA (Б) 73,8%.
Розглядаючи показники попарно, представляли їх значення у вигляді точок на
2-х мірній системі координат (показник 1, показник 2). Наприклад, (HBD2 в КФ,
СК в КФ). Одна точка - один пацієнт. Якщо зобразити таким чином пацієнтів всіх
груп, то можна визначити, чи розташовуються точки компактно – кластерами чи
вони накладаються один на одного. У разі, якщо кластери досить чітко виражені і
не накладаються один на одного, можна побудувати діагностичне правило. Коли
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вдається знайти серед всіх можливих пар показників пару з вираженими чотирма
кластерами, то це дає високу точність класифікації. Наприклад, в парі (HBD2 КФ,
фукоза КФ) кластери груп 2 і 3 компактніше (рис. 5.4), ніж в парі HBD2 в cлині,
фукоза в КФ (рис. 5.3). Ця компактність виражається в збільшенні точності
класифікації значень показників пацієнтів обома методами ДА (LDA і QDA) –
60,3 % проти 65,9 % для LDA і 64,3 % проти 70,6 % для QDA.
На точність класифікацій впливають два фактори: складність меж класів і
компактність кластерів. При пошуку пар показників, які найкраще відповідають
цим умовам, виявлено, що такою парою є sIgA та IgG в cлині (рис. 5.5). Хоча
загальна точність не висока через недостатню компактність кластерів.
Total accuracy = 42.86%. Method: linear DA
0.7

Total accuracy = 53.17%. Method: quadratic DA
0.7
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G1 (42.42%)
G2 (73.33%)
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Рисунок 5.5. Результат класифікацій показників діагностичних груп в просторі
sIgA та IgG в слині. Загальна точність LDA 42,9 % (А), QDA 53,2% (Б).
Для максимальної точності класифікацій груп слід шукати не пару
показників, які забезпечують кращу класифікацію за всіма групами відразу, а
найкращу пару для кожної групи (рис. 5.6), де представлено показову точність,
хоча за таблицею 5.2 ці показники відповідають I і VI рангу.
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Total accuracy = 82.54 %

Total accuracy = 74.60 %
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Рисунок 5.6. Класифікація діагнозів за двійками показників фукоза і СК в КФ (А)
та лізоцим і СК в КФ (Б), які мають найбільшу точність.
На рисунках 5.7, 5.8 відповідні двійки показників мають меншу точність
(76,2 % проти 77,8 %) через неоднакові розміри кластерів.
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Рисунок 5.7. Класифікація діагнозів за III та IV за точністю двійкою показників лізоцим та ГАГ в КФ.
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Total accuracy = 75.40%. Method: quadratic DA

Total accuracy = 75.40 %
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Рисунок 5.8. Класифікація діагнозів за V за точністю двійок показників: А-лізоцим
IGA

HBD-2

C

K

в КФ та sIgA слини; Б- HBD-2 та фукоза в КФ.
Найкращими для діагностики є двійки (HBD-2 в слині, лізоцим в КФ) та
(лізоцим, СК в КФ), оскільки вони утворюють співрозмірні кластери (рис. 5.9).
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Рисунок 5.9. Класифікація діагнозів по IV за точністю комбінації показників.
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На відміну від комбінації HBD-2 в КФ та лізоциму в КФ комбінації з іншими
показниками, які мають менш вірогідні кореляції (рис. 5.10).
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Рисунок 5.10. Комбінації з HBD-2 в КФ забезпечують VII-X рівні точності.
Інші комбінації показників з HBD-2 в слині, що забезпечують VIII-IX рівні
за точністю, за винятком (HBD-2, СК в КФ) мало придатні для автоматичної
діагностики через складність меж кластерів та їх неспіврозмірність за площею
(рис. 5.11).
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Total accuracy = 73.02 %
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Рисунок 5.11. Комбінації показників з HBD-2 в слині, що забезпечують VIII-IX
рівні за точністю за винятком.
Вельми складні форми кластерів й висока кількість помилок за винятком СК
та лізоцим в КФ, що дозволяє класифікувати належність до кожної діагностичної
групи з відносно високою точністю крім групи з ДСТ (рис. 5.12А, Б).
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Рисунок 5.12 Б. Комбінації показників, що забезпечують IX-X рівні за точністю.
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Отримані результати свідчать, що для завдання класифікації пацієнтів з
діагностичних груп не існує однієї пари показників, яка давала б максимальну
точність. Метод QDA, завдяки більш гнучким нелінійним кордонам, в більшості
випадків забезпечує більш точну класифікацію для кожної групи пацієнтів. Так,
наприклад, для пари показників HBD-2 та СК в КФ точнішу класифікацію групи 3
дає метод LDA. Очевидно, що не всі показники мають однакову прогностичну
здатність стосовно прогнозу належності нових пацієнтів не з навчальної множини
до діагностичних груп. Наприклад, HBD-2 в слині, HBD-2 і sIgA в КФ цінніші
прогностично, ніж IgA і СК в КФ. Виникає наступна задача – відбір для побудови
моделі ДА визначальних показників з метою класифікації нових пацієнтів.
5.2. Класифікація пацієнтів в багатовимірній задачі методом факторного
аналізу
Від завдання класифікації пацієнтів за значеннями пари показників методом
ДА, представленому в попередньому розділі, перейдемо до розгляду відразу всіх
показників.
Вочевидь, що за аналогією з різною прогностичною здатністю пари
показників в двовимірному ДА, в багатовимірній задачі класифікації різних
показників будуть мати різну інформативність. При цьому, деякі показники,
взагалі, можуть бути однаково інформативними, дублюючи один одного.
Незалежно від інформативності показника його прогностична здатність, як
правило, не досягає 100 %, і виникає ідея, що кращою прогностичною здатністю
володіють сукупності декількох показників, що відповідає біологічному підґрунтю
розглянутих в даній роботі діагнозів: які реалізуються внаслідок набору
біологічних факторів, що з деякою точністю побічно реєструються за допомогою
показників місцевої відповіді. Слід акцентувати увагу, що при ФА працюємо з
показниками не зачіпаючи діагнози, на відміну від ДА.
Серед можливих методів відібрати з безлічі вихідних, можливо в якійсь мірі
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дублюючих один одного (у вигляді високої взаємної кореляції), показників безліч
меншого числа, що не дублюють один одного (з мінімальною взаємною
кореляцією) показників, при цьому з урахуванням впливу кожного вихідного
показника на недублюючий, найпростішою моделлю є модель ФА:
pi = f1 wi1 + f2 wi2 + f3 wi3 + … + e

(5.3)

f1,2 – «приховані» переміні нового базису, w1,2 – ступінь впливу кожної прихованої
змінної при формуванні значення показника i, званою «вагою» змінної, e- похибка.
При переході від вихідного базису до нового з іншим числом змінних,
заздалегідь невідомо, який базис краще. Розрізняються базиси тільки числом своїх
змінних, які відповідають латентним факторам даного явища. Тому нами
визначена за доцільне побудова кількох базисів та відбір кращого, що дасть більшу
точність класифікації (рис. 5.13).

Рисунок 5.13. Результат ФА даних по двом факторам методом максимальної
правдоподібності з неортогональним обертанням базису факторів «промакс».
Відомо, що вибір правильного числа факторів визначається біохімічною
природою даних результатів вимірювань та ілюструється проекцію показників
даних пацієнтів на новий двофакторний базис. На рисунку 5.14 представлено
найкращий поділ пацієнтів в новому базисі ДА.
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Total accuracy = 86.51%. Method: quadratic DA

Total accuracy = 84.92%. Method: linear DA
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Рисунок 5.14. Класифікація всіх діагностичних груп в просторі показників
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латентних факторів. Загальна точність 84,9 % LDA (А) QDA 86,5 % (В) вища.
Таким чином, група з комбінованими проявами ХГД на тлі ДСТ (група 1),
незважаючи на свій розмитий характер, який проявляється вкрай нечіткими
кордонами в порівнянні з межами інших класів в просторах різних показників, є,
тим не менш, не інтерполяцією груп з поєднаною патологією ХГД та ДСТ і ХГД (1
і 2 групи), а повноцінним «діагнозом», що було в повній мірі виявлено завдяки
переходу до 2-факторного базису з промакс-обертанням.
5.3. Розподіл діагностичних класів при застосуванні методу головних
компонентів
Задачу покращення поділу діагностичних класів в результаті їх проекції на
правильно задану кількість латентних факторів вирішено при застосуванні ФА.
Кількість латентних факторів в нашому випадку становить 13, що визначає
розмірність простору показників. Необхідне розширення ФА, яке б дозволить
зняти обмеження на кількість латентних факторів, яка задається заздалегідь,
отримати проекцію показників і даних пацієнтів на будь-яку пару латентних
факторів, з метою найкращого розділення діагностичних груп як класів. Для
такого розширення застосовано МГК.
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При тому, що МГК логічно випливає з ФА, між цими методами існує ряд
тонких відмінностей. Оскільки в МГК нас більше не цікавить фіксоване невелике
число загальних латентних факторів, а якби фіксоване їх число, що дорівнює
вихідній розмірності даних, МГК буде змушений знаходити всі напрямки варіації в
даних в порядку убування дисперсії і орієнтувати відповідний латентний фактор
уздовж відповідного напряму. Іншими словами, стратегія МГК - знаходження
нового базису, який би максимізував сумарну варіацію проекцій даних на нього.
МГК не буде обмежуватися пошуком базису латентних факторів, відповідного
тільки їй максимальній загальній варіації.
Одним із завдань МГК є встановлення відмінності між трьома варіантами
розсіювання 13-мірного набору даних. МГК розглядає три варіанти розподілу
таким чином, що кожне з розподілів представляється, так званими, головними
компонентами (ГК). Інтуїтивна картина структури даних пов’язана зі ступенем та
напрямками розсіювання, які на рисунку 5.15 позначені векторами.
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Рисунок 5.15. Варіанти розсіювання напрямків варіації 2-мірного набору даних
Кути нахилу цих векторів до осей параметрів даних і їх довжини показують
напрямок і розсіювання відповідного двомірного гаусового розподілу щодо осей
параметрів. Різниця в довжині ГК свідчить про силу його кореляційного зв'язку з
параметром. Наведені приклади розподілів - двовимірні, оскільки є дві осі і
відповідно два ГК, проте в N-вимірному випадку буде N-основних компонентів.
Деякі з компонентів будуть вельми короткими, деякі довгими, але їх інтерпретація
в системі координат будь-яких 2-х або 3-х параметрів буде аналогічною описаному
двомірному прикладу, що дозволяє оцінити взаємне розташування і величину ГК
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набору даних в 2- або 3-вимірному контексті, що природний для людини.
Наприклад, якщо є 13-мірний набір даних з 3-а довгими ГК і 10-а короткими, це
означає, що дані в основному зосереджені уздовж 3-мірної гіперплощини в 13просторі. При цьому кожен ГК демонструє особливості даних у вигляді кореляції
між ними і параметрами.
Нами складено інтуїтивну схему алгоритму МГК. Центруванням набором
даних в N-вимірному просторі знайдено центр мас в кожній розмірності і зроблено
її зрушення, щоб центр мас в кожній розмірності дорівнював нулю. Якщо кожний
N-мірний елемент даних представити у вигляді вектору, то розтягнутий і зміщений
набір даних, таким чином, що вектори елементів даних розходяться в різних
напрямках від центру мас. Очевидно, якщо досить багато точок розташовані
далеко від початку координат в одному напрямку його векторна діаграма буде
витягнута в цьому напрямку.
Це явище можна підсумувати у вигляді деякої матриці, відповідної
коваріаційної матриці набору даних. Напрямок, в якому точки поширюються
найбільше, є першим власним вектором матриці і в термінах МГК називається
першим ГК. Напрямок, ортогональний цьому першому власному вектору, є другим
власним вектором, і, таким чином, знаходимо другий ГК. Наступні ортогональні
вектори знаходяться аналогічно. Довжина кожного власного вектора відповідає
тому, наскільки сильно вектори елементів даних поширюються в цьому напрямку.
На практиці власні вектори обчислюються за допомогою так званої діагоналізації
коваріаційної матриці.
Отже, алгоритм МГК складається з розрахунку цієї матриці, діагоналізації
його та наступним представленням результатів у вигляді власних векторів і ГК.
МГК дає набагато більше інформації, ніж лінійна регресія, проте його
обмеженням є очікування еліптичної форми розсіювання елементів даних: коли
форма «хмара» розсіювання має іншу форму, наприклад вигнуту, застосовується
модифікація методу – так званий МГК з нелінійним ядром, що містить
лінеарізуюче перетворення. Припустимо,
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–

(5.4)

сукупність n d-мірних векторів Xj = {xj1, xj2, ..., xjn}, що утворюють набір
аналізований даних.
Для пошуку напрямку максимальної варіації центруємо дані шляхом
вирахування середніх по кожній розмірності:
.

(5.5)

Оскільки ми збираємося аналізувати коваріаційну матрицю, необхідно також
виконати нормалізацію вихідних даних, коваріаційні коефіцієнти яких були б
чутливі до більших значень. Тому повне перетворення буде:
,

(5.6)
–

середньоквадратичне

розмірності j

відхилення

по

(5.7)

Потім обчислюємо d-мірну коваріаційну матрицю
Σ = {cov (Xj, Xk)},

(5.8)
.

(5.9)

Відомо, що Σ має властивість повертати вектор X при множенні ΣX,
орієнтуючи твір колінеарну напрямку найбільшої варіації. При цьому деякі
особливі вектори, не повертаються, а лише подовжуються, що формально
записується як:
,

(5.10)

E - особливий вектор, λ - число.
Нашим кінцевим завданням є пошук напрямку максимальної варіації у
вигляді напрямку E. У термінах лінійної алгебри E називається власним вектором
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матриці Σ, а λ - її власним числом. Власне число легко знаходяться з
поліноміальному рівнянні:
(5.11)
При цьому рівняння має d коренів і відповідно виходить d власних чисел λ1,
λ2, ..., λd як рішення. Знаючи {λk}, знаходимо власні вектори {Ek} з системи рівнянь
ΣE = λE, при цьому для забезпечення унікальності рішення вимагаємо, щоб власні
вектори задовольняли вимогу одиничної довжини ‖{Ek}‖=1. Зауважимо, що будьяка коваріаційна матриця є позитивною напівпевною матрицею, тому її власні
числа завжди будуть позитивними. Легко показати, що отримані власні вектори
{Ek} будуть максимізувати варіацію значень в наборі даних:
,

(5.12)

V - дисперсія, ej - елемент власного вектора.
Відсортувавши спаданням власні числа λi, ми отримали впорядковану
множину власних векторів Ek, які в термінах МГК називаються ГК.
Покращений розподіл діагностичних класів в результаті їх проекції на
правильно задане число латентних факторів корисна властивість ФА. Однак, що
якщо нам заздалегідь невідомо це число?
Вочевидь, воно може становити від 1 до d, де d – розмірність простору
показників (в нашому випадку 13). Необхідне розширення ФА, яке б дозволяло:
а) зняти обмеження на заздалегідь задане число латентних факторів і мати їх
максимальне число (d);
б) отримати проекції показників і даних пацієнтів на будь-яку пару латентних
факторів в інтересах вибору пари, що дає діагностичним групам найкращий поділ.
З деякими застереженнями таким розширенням є МГК (рис. 5.16 А).
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Рисунок 5.16. Результат аналізу даних пацієнтів всіх груп МГК. Діаграма Каттелла
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Рисунок 5.16. Результат аналізу даних пацієнтів всіх груп МГК. 2 та 3 (В), 3 та 4 (Г).
В МГК не досліджується невелике, заздалегідь задане (фіксоване) число
латентних факторів, як в ДА або ФА, а аналізуються дані у вихідній розмірності d
шляхом знаходження всіх напрямків варіації даних для кожної розмірності в
порядку убування. Інакше кажучи, стратегія МГК - знаходження нового базису,
який би зміг максимізувати сумарну варіацію проекцій даних на нього. МГК не
обмежуватиметься пошуком базису латентних факторів відповідного тільки їх
максимальній загальній варіації.
На рисунку 5.16 Б, В, Г проілюстровано аналіз даних пацієнтів всіх класів
МГК. Видиме погіршення компактності кластерів діагнозів в просторах пар ГК 2, 3
і вище підтверджує нашу гіпотезу про два латентних фактори. Це також
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підтверджує критерій Каттелла (А), за яким пологе зменшення власного значення
відповідного ГК вказує на недоцільність розглядання цього та подальших
компонентів. Оскільки у кожного з діагнозів, включаючи контрольну групу, своє
біологічне підґрунтя, доцільно проаналізувати взаємне розташування показників
щодо фіксованого набору латентних факторів (наприклад, двох факторів) окремо
кожної діагностичної групи (рис.5.17).
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Рисунок 5.17. Результати аналізу даних пацієнтів окремих груп МГК: А –
Principal component 1

0.7

Principal component 1

контрольна (група 4), Б – група 1, В – група 2, Г – група 3.
Встановлено, що дітям, які склали контрольну групу, притаманна
незалежність практично усіх показників у просторі ГК 1 та 2 (рис. 5.17 А) крім
показників IgA та лізоциму в слині та незначною кореляційнією з sIgAв слині; IgA,
ГАГ та СК в КФ які мають доволі сильну кореляцію та антикореляційну
поєднаність з IgG в слині. Також в цій групі доволі сильна антикореляційна
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можливість в КФ між фукозою та HBD-2 і трохи гірший антикореляційний зв'язок
між фукозою в КФ та HBD-2 в слині.
Дані пацієнтів 1-ї групи (ХГД на тлі ДСТ) характеризуються вельми
скорельованою підгрупою показників: фукоза, СК, IgA в КФ, які одночасно є
відносно антикорельованими з sIgA в КФ. Для цієї групи характерна також пара з
антикорелюючими властивостями IgG та sIgA та ГАГ в КФ, що підтверджує
гібридність групи з поєднаною патологією (рис. 5.18 та 5.19).
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Рисунок 5.18. Кореляційна діаграма найбільш взаємно корельованих показників
обстежених пацієнтів 1-ї групи.
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Рисунок 5.19. Кореляційна картина показників 1-ї діагностичної групи: взаємно
корелюючі фукоза, СК, ГАГ та IgA та антикорелюючий sIgA КФ.
Обстеженим хворим 2-ї групи з ХГД (рис. 5.16-В) притаманні дві підгрупи
взаємно сильно скорельованих показників: підгрупа А (рис. 5.20) (IgA, IgG в КФ);
підгрупа Б (рис. 5.21) (ГАГ та sIgA в КФ). Меншу кореляційну значимість має
лізоцим в КФ, а окремо від них присутній незалежний показник HBD-2 в КФ.
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Рисунок 5.20. Кореляційна діаграма підгрупи А (IgA, IgG, sIgA, лізоцим та ГАГ в
КФ) 2-ї групи дітей.
При цьому між парами показників HBD-2 та sIgA, sIgA в слині та IgA та IgG
в слині хоча і кореляційна властивість не сильно виражена, проте між ними
простежується сильна взаємна антикорельована залежність (HBD-2 та IgA в слині і
sIgA та IgG в слині) (рис. 5.22).
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Для визначення як той чи інший показник пояснює варіацію даних
обстеження діагностичної групи, зазначимо, що в 2-й групі з одним ГК співпадає
тільки HBD-2 в КФ, а решта показників з компонентами 1 та 2 не корелюють, що
відображає складність біохімічного підґрунтя асоціативної патології, при цьому
показник фукози в КФ ближче до 2 ГК, що є проявом порушення функції СТ у
пацієнтів цієї діагностичної групи.
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Рисунок 5.21. Кореляційна діаграма підгрупи Б (HBD-2 та sIgA в слині), (IgG, IgA
та лізоциму в слині) 2-ї групи дітей.
В 3-й групі дітей з ДСТ (рис. 5.16 -Г) встановлено наступну картину
корелюючих підргуп показників: підгрупа А (лізоцим, IgA та СК в КФ); підгрупа В
(фукоза в КФ та sIgA в слині). Особливістю цієї групи є відсутність
антикореляційних пар.
Йдеться про кореляцію за Пірсоном векторів a, b довжини n:
(5.13)
проекцій показників на систему координат ГК 1 та 2, проте якісно вона відповідає
кореляції значень самих показників (рис. 5.22 та 5.23).
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Рисунок 5.22. Кореляційна діаграма найбільш корелюючих показників 3 групи.
В 3-й групі з одним ГК корелюють HBD-2, sIgA та IgG в КФ, проте ГАГ в
КФ слабкіше корелює з 1 ГК. З другим ГК корелюють HBD-2, IgA та IgG в слині.
При цьому, IgG в слині значно антикоррелює з IgA в слині. Фукоза слабше за всіх
корелює з ГК 1 та 2, очевидно, що метаболічна функція СТ в цій діагностичній
групі порушена (рис. 5.23).
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Рисунок 5.23. Кореляційна діаграма корелюючих показників СК, лізоцим, IgA та
sIgA в КФ, притаманних 3-й групі.

143

Скорельованість ГК 1 або 2 з ГАГ в КФ належить до усіх 3 діагностичних
груп хворих, що ілюструє метаболічні процеси в СТ. Також не випадковою є
корельованість з ГК 1 або 2 фукози, що визначає ступінь деструкції слизового
прошарку.
Показники у здорових дітей характеризуються незалежністю високою і
взаємною та антикорельованістю IgG в слині з ГАГ, СК та IgA в КФ (рис. 5.24).
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Рисунок 5.24. Кореляційна діаграма 4-ї групи (контрольної).
Таким чином, на основі вимірів імуннобіохімічних показників у пацієнтів з
простою та поєднаною патологією можна стверджувати існування як мінімум двох
факторів, що забезпечують варіативність значень вимірів в кожній групі хворих та
здорових дітей: фактор набутого запального процесу та фактор наслідкового
порушення фізіології СТ. З метою дослідження другого фактору проведено
ідентичне імунобіохімічне дослідження групи здорових з точки зору ХГД дітей, в
яких за клінічними (гіпермобільність суглобів, гіпереластичність шкіри, аномалія
хребту, аномалії очей, високе піднебіння, плоскостоп’я та ін.) та біохімічними
обстеженнями (оксипролін, ГАГ) діагностовано ДСТ.
Наведені в розділі 4 результати свідчили, що імунобіохімічні порушення
мукоциліарного прошарку у дітей з ХГД на тлі ДСТ та ХГД без ДСТ суттєво
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відрізняються по окремим показникам. Аналізуючи непрямий вплив ДСТ на низку
неінвазивних показників, які використані в даній роботі, ми виходили з відомого
факту про те, що компонент СТ – колаген пов’язаний з клінічною картиною ДСТ
[20]. Порушення механізму регуляції метаболізму колагену БМ та мікрофіламентів
є критично важливим для всіх процесів в ШКТ. Аномалія гомеостазу БМ
безпосередньо призводить до порушення СО ШКТ, що, в свою чергу, спричиняє
певну

імуногенну

відповідь.

Зазначимо,

що

на

фізіологічному

рівні

першопричиною цього імуногенного відгуку є процес утворення відмінних
структурно форм колагену внаслідок порушення його метаболізму [21].
Отже,

оскільки

головне

клініко-патогенетичне

значення

належить

приепікальному бар’єру ШКТ, ми обмежилися дослідженням низки показників, які
є непрямими індикаторами первинних патологічних реакцій: антимікробних
пептидів, імуноглобулінів, лізоциму, ГАГ, СК та фукози. На їх основі зроблена
спроба характеризації низки пов'язаних діагнозів (ХГД, ХГД на тлі ДСТ та ДСТ) за
даними методів статистики: ДА, ФА та МГК.
Характеризацію розуміли як рішення двох задач: ідентифікація діагнозу та
встановлення відповідності кожного показника з біологічним підґрунтям
розглянутих діагнозів.
Розглянуто сумісну поведінку показників методами кореляційного аналізу та
проведена характеристика діагностичних груп. Продемонстровано, що з точки
зору аналізу ГК, кожна діагностична група ідентифікується нетривіальним
профілем та низкою різноманітною напрямків початкової варіації початкових
даних. Визначено задачу ідентифікації діагностичних груп та обчислення
розділюючих меж між діагнозами. Наведені приклади областей діагнозів
обчислені з використанням LDA та QDA. Продемонстровано, що в просторах
двійок не трансформованих показників діагностичні межі носять досить
нетривіальний характер, тому для впевненої ідентифікації діагнозу потрібно
розглядати окремі двійки показників або багатовимірні конфігурації.
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Коментуючи

багатовимірність

знайдена

система

базисних

векторів

показників з проведенням ФА. В результаті ФА запропоновано біологічно
обумовлений базис та вирішено задачу зниження розмірності простору показників,
що дозволило значно знизити похибки ідентифікації методами LDA та QDA.
Проведений аналіз ГК дозволив знайти кореляційні інваріанти системи векторів
показників та їхнє нетривіальне групування в кожному з діагнозів.
Отже, найбільш діагностично значущими є пари показники, що пораховані
за ДА по квадратичному типу, в яких загальна точність приближена до 100,0 %. За
найкращу точність взято значимість до 90 % включно по всім обстеженим групам
дітей. Так, при ХГД на тлі ДСТ перше місце по значимості є пари: HBD-2 в КФ та
IgG в слині, HBD-2 в КФ та IgA в КФ, HBD-2 в КФ та СК в КФ, де показник
значимості дорівнює 100,0%. При різниці між показниками 97,0 % є пари HBD-2 в
слині та HBD-2 в КФ, HBD-2 в КФ та IgA в слині, HBD-2 в КФ та sIgA в КФ, HBD2 в КФ та ГАГ в КФ, HBD-2 в КФ та лізоцим в КФ.
З більшою частотою зустрічалися пари показників, у яких загальна точність
становила 93,9 %: HBD-2 в слині та лізоцимом КФ, IgA в слині та HBD-2 в КФ,
IgG в слині та СК, IgA в слині та лізоцим в КФ, HBD-2 в слині та лізоцим в КФ,
HBD-2 в слині та лізоцими в слині, лізоцими в слині та лізоцими в КФ, лізоцими в
слині та лізоцим в КФ, лізоцими в слині та СК в КФ, HBD-2 в КФ та фукоза в КФ,
IgG в КФ та СК в КФ, IgA в КФ та лізоцим в КФ, фукоза в КФ та СК в КФ, лізоцим
КФ та СК в КФ.
Пари показників, у яких загальна точність становить 90,9 %: HBD-2 в КФ та
лізоцим в КФ, IgG в слині та лізоцим в КФ, HBD-2 в КФ та IgG в КФ, sIgA в КФ та
лізоцим в КФ, IgG в КФ та лізоцим в КФ, лізоцим в КФ та фукоза в КФ.
У дітей з ХГД діагностична значимість між парами показників за
дискримінантним аналізом по квадратичному типу з точністю 96,7 % є лише одна
пара HBD-2 в слині та ГАГ в КФ.
Точність 93,3 % простежувалась між парами показників HBD-2 в слині та
лізоцим в слині, HBD-2 в слині та IgA в КФ, sIgA в КФ та ГАГ в КФ, фукоза в КФ
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та СК в КФ, ГАГ в КФ та СК в КФ. В цій групі загальна точність найбільш
представлена 90,0 %. HBD-2 в слині та sIgA в КФ, HBD-2 в слині та IgG в КФ,
HBD-2 в слині та СК в КФ, HBD-2 в слині та HBD-2 в КФ, sIgA в слині та ГАГ в
КФ, IgA в КФ та ГАГ в КФ, лізоцим в КФ та ГАГ в КФ.
Найкраща кореляційна залежність в обстежених групах розкривається в
наступній конфігурації. У дітей контрольної групи виявлено кореляційні
показників ГАГ та СК та в КФ, що вказують на фізіологічний стан муцинового
прошарку, а IgA в КФ, який опосередковано підтверджує входить в цю підгрупу
нормальне функціонування місцевої мікрофлори. Їх антикореляція з IgG в слині є
показником нормального імунологічного захисту слизових ШКТ, інактивацію та
виділення з організму продуктів ідентифікованих імунною системою як антигени у
цих обстежених, що, підтверджується парою антикорелюючих показників:
фукозою в КФ, показника протеолізу, який добре антикорелює з HBD-2 в КФ та
трохи гірше з HBD-2 в слині: при порушенні протеолітичного захисту СО
викликаною антигенним збудником захисну роль бере на себе HBD-2. А поєднані
кореляційних показників та їх залежності, один від одного, IgA, лізоциму та sIgA в
слині, вказує на початок функціонування захисних механізмів цитопротекції
починаючи з верхніх відділів ШКТ.
При збільшенні показників ГАГ, СК та IgA в КФ відмічається зменшення
IgG в слині і навпаки, на що вказує антикореляція. Ідентичні дані отримані з парою
HBD-2 в КФ, HBD-2 в слині та фукоза в КФ. Поєднання цих антикореляційних пар
показників вказує на взаємокомпенсаторні механізми захисного функціонування
СО ШКТ у здорової когорти обстежених пацієнтів.
В групі з ХГД на тлі ДСТ одним із маркерів деструкції СО є поєднання
корелюючих підгруп: фукоза, що корелює з СК та IgA в КФ, та IgG та ГАГ в КФ.
Найкраща антикореляційна поєднаність встановлена між sIgA та IgG в КФ. Ця
антикорелююча пара підгруп показників є ознакою імунних порушень муцинового
прошарку, який знаходиться в залежності від впливу бар’єру протиінфекційного,
що приймає участь в гомеостатичних процесах регуляції.

147

При ХГД у пацієнтів включаються захисні механізми лише при потраплянні
їх на СО ротової порожнини нащо вказує антикорелююча пара SIgA і IgA в слині
до якою приєднується, з трохи гіршою антикореляційною здатністю, IgG та
HBD-2, які достатньо антикорелює з лізоцимом та IgA в слині. У цих дітей
визначальними є корелюючі показники IgG та IgA в КФ, що вказує на порушення
гуморальної ланки імунітету нижнього відділу ШКТ, їх зміна не компенсується
антикореляційними можливостями жодного з показників. Порушення імунного
захисту та змін муцинового прошарку підсилюється корелюючими показниками
ГАГ та sIgA, також, в КФ, що є ознакою порушення функціонування
екстрацелюлярного матриксу кишечника, та порушення цитопротекції слизового
прошарку, змін в функціонуванні гомеостатичного бар’єру ШКТ між базовими
імунними клітинами кишечника і резистентною мікробіотою, та вказує на
можливість дії довший час подразнюючого чинника на СО з згладженою
клінічною картиною, що підтверджує дисбаланс Ig, sIgA і лізоциму в слині, що
визначає потребу посиленого захисту СО ШКТ. Окреме розташування HBD-2 в
КФ, який бере на себе неспецифічний захист організму та опосередковане
розташування лізоциму в КФ вказує на підтвердження цього.
Особливістю третьої групи є відсутність жодної антикорелюючої пари, що
вказує на незахищеність цитопротекторного захисту СО цих дітей, яких можна
віднести до групи ризику, в якій з часом можуть проявитися неконтрольовані
імунологічні порушення.
Отже, взаємна скорельованість імунобіохімічних біологічних маркерів, які
виявляються при зміні системи регуляції організму у відповідь на агресивні
фактори зовнішнього середовища, незалежно від місця розташування запального
процесу (слина, копрофільтрат), визначають залучення до патологічного процесу
мукозального прошарку всього харчового тракту незалежно від розташування
основного запального вогнища. Отримані результати за допомогою МГК вказують
на несбалансований розподіл показників (HBD-2, фукоза, СК, ГАГ, Ig та лізоциму)
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слизового захисту, які є діагностично значимі для кожного окремо взятого
захворювання.
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РОЗДІЛ 6
МОРФОЛОГІЧНІ ТА ІМУНОГІСТОХІМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СЛИЗОВОЇ
ОБОЛОНКИ ШЛУНКУ ТА ДПК ПРИ ХГД У ДІТЕЙ З ДСТ
Для визначення механізмів пошкодження СО важливе значення має оцінка
морфологічних та імуногістохімічних змін СОШ та ДПК, що дозволяє не тільки
провести більш точну діагностику ХГД, а й визначити прогноз подальшого
перебігу хвороби та обґрунтувати необхідність інтенсифікації терапевтичних
заходів. В умовах персоніфікованого підходу до вибору терапевтичних заходів
особливого значення набувають структуральні зміни СОШ при запальних
процесах

верхніх

відділів

ШКТ,

що

асоціюються

з

дезорганізацією

ектрацелюлярного матриксу.
Метою даного етапу досліджень було визначення морфологічних та
імуногістохімічних особливостей СОШ та ДПК у дітей з ХГД, асоційованим з
дезорганізацією СТ.
6.1. Морфологічні особливості біоптатів СОШ у дітей з запальними
захворюваннями верхніх відділів ШКТ на тлі ДСТ
Для верифікації діагнозу ХГД 63 дітям проведені морфологічні дослідження
СОШ та ДПК. Аналіз отриманих результатів свідчив про наявність в
досліджуваних

матеріалах

структурних

змін,

які

у

більшості

дітей

характеризувались лімфоцитарно-плазмоцитарною інфільтрацією ВП та епітелію
залоз (81,3%), у 62,5 % інфільтрацією еозинофілами, у 68,8 % - набряком, у 62,5 %
- дистрофічними змінами епітелію, у 52,9 % - вогнищами фіброзу, у 47,1 % зміною архітектоніки залоз та, що підтверджувало запальний ґенез захворювань
верхніх відділів ШКТ. При цьому в біптатах СО антрального відділу шлунку
відмічалось

різке

підвищення

щільності

лімфоцитарно-плазмоцитарного

інфільтрату, який носив розповсюджений характер і практично у всіх випадках
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проникав на всю площину СО.
Представляє інтерес визначення особливостей морфологічних проявів у
дітей залежно від ступеню вираженості диспластичних проявів (за класифікацією
Мілковської-Дімітрової Т. в модифікації Абакумової Л.Н.). За кількістю балів діти
розділені на 3 групи: з легким, помірним та вираженим ступенем, загальне
відносне число в кожній групі прийнято за 100,0 % (рис.6.1).

Рисунок 6.1. Частота морфологічних змін СОШ та ДПК при ХГД у дітей залежно
від ступеню ДСТ.
У дітей з вираженими проявами ДСТ в 47,1 % визначалась зміна
архітектоніки залоз, які були розташовані нерівномірно, частина з них
деформована, кістозно розширена та вислана дистрофічно зміненим або частково
атрофованим епітелієм. У ВП відмічаються набряк (62,5 %) та вогнища фіброзу
(52,9 %). У частини цих дітей звертало увагу сплощення поверхневого епітелію з
наявністю мікроерозій (6,7%). В СОШ подібні зміни визначали формування
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атрофії з незворотною втратою шлункових залоз та заміщенням їх фіброзною
тканиною.
Звертає увагу, що у 62,5 % дітей з вираженими проявами ДСТ у ВП
відмічена інфільтрація еозинофілами, кількість яких досягала 10-15 в полі зору.
Морфологічну

значимість

еозинофільної

інфільтрації

складно

чітко

інтерпретувати. Однією з причин може бути розвиток гастроінтестінальної алергії,
яка реалізується шляхом підвищеної проникливості СО для потенційних алергенів
в умовах порушення структури екстрацелюлярного матриксу. Разом з тим,
підвищена кількість еозинофілів в СОШ та ДПК може визначати появу антигенних
властивостей білкових структур клітин в тканинах з недостатньою функцією
колагену.
У дітей з помірним ступенем ДСТ з найбільшою частотою (70,6 %) також
виявлялась лімфоцитарна інфільтрація ВП та епітелію залоз, дистрофічні зміни
епітелію (58,8 %) та у 52,9 % набряк. Зміна архітектоніки залоз відмічалась у
37,5% цих дітей, а у чверті (25,0 %) – визначалась інфільтрація ВП еозинофілами,
однак лише у незначної частини (12,5 %) обстежених встановлені окремі фокуси
фіброзу ВП. У дітей з легким ступенем ДСТ щільність лімфоцитарної інфільтрації
залежала

від

тривалості

запального

процесу,

але

запальний

інфільтрат

спостерігався у ВП. Вогнища фіброзу в стромі виявлено всього у 6,7 % пацієнтів з
частими рецидивами при тривалості ХГД понад 3-4 роки. У 16,7% цих дітей
зустрічались зміна архітектоніки залоз та інфільтрація ВП еозинофілами при
наявності чітких клінічних симптомів істинної харчової алергії.
Для підтвердження залежності морфологічних змін СОШ від ступеня
вираженості ДСТ обчислено відношення шансів (OR), що дозволяє визначити
впливовість відсутності та наявності ДСТ в конкретній групі спостережень (з
легкими, помірними та вираженими проявами ДСТ) у дітей з ХГД.
Серед морфологічних даних прослідковується статистично значущі, з
достовірністю 95% (p-значення становлять <0,05), OR між наступними
показниками запального процесу: вогнища фіброзу, OR=7 (95-процентний
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довірчий інтервал 1,40-34,91), інфільтрація еозинофілами, OR=3,68 (1,13-12,02),
зміна архітектоніки залоз, OR=3,68 (1,13-12,02), дистрофічним змінами епітелію,
OR=3,5 (1,24-9,89) та лімфоцитарної інфільтрації епітелію залоз та ВП OR=3,57
(1,22-10,43). По наявність набряку OR=2,34 (0,85-6,46), статистична значуща з
достовірністю 95% (p-значення<0,05) не простежується (таблиця 6.1).
Таблиця 6.1
Відношення шансів по певним показникам в різних підмножинах пацієнтів,
згрупованих в залежності від наявності ДСТ
Фактор \ наслідок Нема
Є
OR
p
95% LBCI
95% UBCI
OR набряку в залежності від фактору - наявності ДСТ
ДСТ нема
19
11
2,34
0,1
0,85
6,46
ДСТ є
14
19
OR лімфоцитарної інфільтрації ВП та епітелію залоз в залежності від ДСТ
ДСТ нема
16
14
3,57
0,02
1,22
10,43
ДСТ є
8
25
OR виникнення фокусів фіброзу в залежності від фактору - наявності ДСТ
ДСТ нема
28
2
7
0,02
1,40
34,91
ДСТ є
22
11
OR інфільтрація еозинофілами в залежності від фактору - наявності ДСТ
ДСТ нема
25
5
3,68
0,03
1,13
12,02
ДСТ є
19
14
OR зміна архітектоніки залоз в залежності від фактору - наявності ДСТ
ДСТ нема
25
5
3,68
0,03
1,13
12,02
ДСТ є
19
14
OR дистрофічні зміни епітелію в залежності від фактору - наявності ДСТ
ДСТ нема
20
10
3,5
0,02
1,24
9,89
ДСТ є
12
21

Примітки: OR – відношення шансів (“odds ratio”); Р-значення – вірогідність нульової гіпотези
про випадковість результату; LBCI – нижня межа довірчого інтервалу (“lower bound of confidence
interval”); UBCI – верхня межа довірчого інтервалу (“upper bound of confidence interval”).

Отже, отримані дані свідчать, що запальні процеси в верхніх відділах ШКТ у
дітей з вираженими проявами дезорганізації СТ мають більший ризик ранньої
хронізації з більш частим формуванням атрофічних змін. Тому для оцінки
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подальшого перебігу та прогнозу ХГД необхідним є врахування клінічних ознак
ДСТ.
Представляло інтерес визначення морфологічних особливостей ХГД з
урахуванням бальної оцінки ДСТ та ефективності відповіді на проведену терапію
(згідно протоколу), яку оцінювали за кількістю рецидивів ХГД на рік. Відповідно
до цих критеріїв всі діти з ХГД розділені на групи:
група A – діти з кількістю балів ДСТ ≤ 12, які мали задовільну відповідь на
протокольну терапію, рецидиви не частіше 1 разу на рік та не потребували
стаціонарного етапу лікування;
група B – діти з кількістю балів ≤ 12, рецидивами частіше 2-3 разів на рік,
при цьому більша частина цих дітей мала обтяжений по хронічним захворюванням
ШКТ сімейний анамнез та потребувала госпіталізації;
група C – діти з помірним та вираженим (13-52 балів) ступенем дисплазії,
частота рецидивів 1-2 рази на рік, без потреби в госпіталізації;
група D – діти з помірним та вираженим ступенем дисплазії, частими
загостреннями, які часто потребували стаціонарного етапу лікування.
Встановлено, що у дітей групи А визначалась незначна лімфоцитарноплазмоцитарна інфільтрація ВП та у (43,8 %) епітелію залоз, у 31,3 % - дистрофічні
зміни епітелію, у чверті (25 %) - вогнищевий набряк. При цьому лише у незначної
кількості дітей спостерігалась поодинокі фокуси фіброзу та зміна архітектоніки
залоз (6,3 %), наявність до 5 еозинофілів в полі зору (12,5 %).
Лімфоцитарну інфільтрацію поверхневого епітелію та епітелію залоз
виявлено у половини (50,0 %) дітей групи В. В цій групі відмічається у 41,2 %
вогнищевий набряк (рис. 6.2), дистрофічних змін епітелію (35,7 %), порушення
архітектоніки залоз ВП (29,4 %), еозинофілія (21,4 %), вогнища фіброзу (7,1 %).
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Рисунок 6.2. Мікрофото. Слизова оболонка ДПК. Дифузна запальна інфільтрація і
набряк власної пластинки СО. Пофарбування гематоксилін-еозином. Зб.: 10х20.
При морфологічному дослідженні СОШ та ДПК дітей, які увійшли до групи
С, встановили виражену інфільтрацію ВП та у 70,6 % інфільтрація поверхневого
епітелію та епітелію залоз лімфоцитами, плазматичними клітинами. Здебільшого
(52,9 %), набряк мав виражений, дифузний характер, на відміну від попередніх
груп. Дистрофічні зміни епітелію залоз виявлені у 58,8 % дітей, у 41,2 % зміна
архітектоніки залоз, а у третини (29,4 %) - вогнища фіброзу та інфільтрація
еозинофілами ВП (35,3 %). У дітей цієї групи виявлені кістозно розширені залози,
епітелій яких сплощений та злущений в просвіт.
В біоптатах пацієнтів групи D з найбільшою частотою визначали щільну
лімфоцитарно-плазмоцитарну інфільтрацію епітелію залоз та ВП (81,3 %),
виражений набряк, який мав дифузний характер (62,5 %). У 43,8 % дітей цієї групи
виявили порушення архітектоніки та дистрофія епітелію (68,8 %), що їх вистилає
(рис. 6.3).
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Рисунок 6.3. Мікрофото. СОШ. Фіброз власної пластинки СО.
Пофарбування за Ван-Гізон. Зб.: 10х20.
У 3 дітей цієї групи визначили наявність мікроерозій в антральних віділах
шлунку. У 43,8% цих дітей відмічалась інфільтрація еозинофілами ВП більше ніж
10-15 клітин в полі зору, у 37,5 % спостерігалися розповсюджені вогнища фіброзу
у ВП (рис.6.4)

Рисунок 6.4. Мікрофото. Слизова оболонка ДПК. Сплощення і дистрофія
епітелію залоз слизової оболонки. Пофарбування гематоксілін-еозин. Зб.: 10х20.
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Частота виявлення окремих морфологічних змін СОШ та ДПК у дітей в
означених групах представлена на рисунку 6.5. З отриманих даних видно, що
частина дітей з певних причин не мають достатньої відповіді на стандартне
лікування. Представляє інтерес визначення структурних особливостей СОШ та
ДПК у дітей, які не мають ефективної відповіді на протокольну терапію.

Рисунок 6.5. Морфологічні зміни СО шлунку та ДПК при ХГД на тлі ДСТ.
Для підтвердження залежності морфологічних змін СОШ та ДПК (набряк,
лімфоцитарна інфільтрація поверхневого епітелію та епітелію залоз, вогнища
фіброзу, інфільтрація еозинофілами, зміна архітектоніки залоз та дистрофічні
зміни епітелію) від впливу на них протокольної терапії, (групи A+C) та дітей з
частими рецидивами (групи B+D), не залежно від бальної оцінки ДСТ, обчислили
OR (таблиця 6.2). Кількість пацієнтів із задовільною відповіддю організму на
протокольну терапію обчислена як сума груп A і C, а кількість пацієнтів з
відсутністю або недостатньою відповіддю – як сума груп B і D.
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Порівняльний аналіз патоморфологічних змін при запальних процесах СОШ
та ДПК свідчить, що діти з вираженими проявами ДСТ мають вищий ступінь
лімфогістіоцитарної запальної інфільтрації зі значним вмістом еозинофілів,
вираженим набряком, дистрофічними змінами епітелію залоз і поширеними
вогнищами фіброзу, що збігається з даними інших авторів [76].
Таблиця 6.2
Відношення шансів за морфологічними показниками залежно від відповіді на
протокольну терапію
Фактор \ наслідок Нема
Є
OR
P
95% LBCI
95% UBCI
OR набряку в залежності від фактору – відповідь на протокольну терапію
Групи (A+C)
21
11
3,02
0,03 1,08
8,44
Групи (B+D)
12
19
OR лімфоцитарної інфільтрації ВП та епітелію залоз в залежності від фактору –
відповідь на протокольну терапію
Групи (A+C)
15
13
3,33
0,03 1,15
9,63
Групи (B+D)
9
26
OR виникнення фокусів фіброзу в залежності від фактору – відповідь на
протокольну терапію
Групи (A+C)
35
4
5,25
0,01 1,4
19,73
Групи (B+D)
15
9
OR інфільтрація еозинофілами в залежності від фактору – відповідь на
протокольну терапію
Групи (A+C)
32
8
3,67
0,02 1,19
11,31
Групи (B+D)
12
11
OR зміна архітектоніки залоз в залежності від фактору – відповідь на
протокольну терапію
Групи (A+C)
31
8
3,28
0,04 1,07
10,02
Групи (B+D)
13
11
OR дистрофічні зміни епітелію в залежності від фактору – відповідь на
протокольну терапію
Групи (A+C)
22
12
3,48
0,02 1,23
9,85
Групи (B+D)
10
19
Примітки: OR – відношення шансів; p-значення – вірогідність нульової гіпотези про
випадковість результату; LBCI та UBCI – нижня та верхня межи довірчого інтервалу відношення
шансів.
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Результати доводять більший ступінь тяжкості морфологічних проявів
запального процесу у верхніх відділах ШКТ і виражений фіброзні та ерозивні
процеси у ВП цих дітей. Формування в більшості з них атрофічних процесів із
ранньою

хронізацією

супроводжувалось

у

частини

дітей

розвитком

гастроінтестинальної гіперсенсибілізації, що доведено також дослідниками [93].
Серед діагнозів, які були морфологічно виявлені, в групі A в більшості
випадків було діагностовано ХГД помірний, фундальний, неактивний (87,4 %) в
поодиноких випадках ХГД помірний, антральний, неактивний та ХГД виражений,
фундальний, неактивний (6,3 %). У 78,6 % дітей групи B діагностовано ХГД
виражений, фундальний, неактивний, у 14,3 % - помірний, антрально-фундальний,
неактивний та у незначної кількості (7,1 %) - помірний, фундальний, неактивний.
У всіх дітей груп А та В ураження спостерігалась схожа картина за характером
уражень лише в одній з частин шлунку. У більшості дітей групи C запальний
процес локалізувався в фундальній частині шлунку: помірний, фундальний,
неактивний (47,0 %) та виражений, фундальний, неактивний (35,3 %). У частини
(11,8 %) дітей ХГД помірний, антральний, неактивний та в незначній кількості
виявлено ураження декількох частин шлунку: ХГД помірний, антральнийфундальний, неактивний (5,9 %). Найбільш виражена картина ураження
спостерігалася у дітей в групі D: у 37,5 % – виражений, фундальний, неактивний
ХГД, у третини (31,2 %) - помірний, фундально-антральний, неактивний та
помірний, антральний і фундальний, неактивний в рівній кількості (12,5 %). Також
лише в цій групі у 6,3 % дітей виявлено виражений, антрально-фундальний,
неактивний та ерозивний гастрит (таблиця 6.3).
Отже, аналіз даних, представлених в таблиці 6.3, доводить, що 78,6 % дітей
без ДСТ, які не відповідають на терапію, мають виражену, фундальну, неактивну
морфологічну форму ХГД, тоді як у дітей з асоційованою патологією відсутність
відповіді на лікування не має чіткого зв’язку з морфологічною формою ХГД.
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Таблиця 6.3
Частота морфологічних форм ХГД у обстежених дітей
%
Морфологічна форма ХГД
Помірний, антральний, неактивний
Помірний, фундальний, неактивний
Помірний, антрально-фундальний, неактивний
Виражений, фундальний, неактивний
Виражений, антрально-фундальний, неактивний

Значення показника в
групах
А
В
С
D
6,3
11,8 12,5
87,4
7,1
47,0 12,5
14,3
5,9
31,2
6,3
78,6
35,3 37,5
6,3

Таким чином, порівняльний аналіз патоморфологічних змін при запальних
процесах СО шлунку та ДПК свідчить, що діти з вираженими проявами ДСТ
мають більший ступінь лімфогістіоцитарної запальної інфільтрації зі значним
вмістом еозинофілів, вираженим набряком, дистрофічними змінами епітелію залоз
та розповсюдженими вогнищами фіброзу. Отримані дані доводять більшу ступінь
тяжкості морфологічних проявів запального процесу в верхніх відділах ШКТ та
більш виражені склерозивні процеси у ВП такої категорії дітей. Формування у
більшості з них атрофічних процесів з ранньою хронізацією супроводжувалось, як
правило, розвитком гастроінтестінальної гіперсенсибілізації. Такий характер
гістологічних

змін,

можливо,

обумовлював

недостатню

ефективність

терапевтичних заходів, часті загострення запального процесу, що досить часто
потребувало стаціонарного їх лікування.
6.2. Гістохімічна характеристика біоптатів СОШ та ДПК при ХГД у дітей
Для дослідження особливостей слизеутворюючої функції епітеліоцитів
проводили гістохімічне дослідження за допомогою PAS-реакції. Встановлено, що
по апікальній частині поверхневого епітелію і епітелію залоз, а також в одиничних
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келихоподібних клітинах поверхневого епітелію та епітелію залоз дифузно
розташовані PAS-позитивні речовини з різною інтенсивністю забарвлення (рис. 6.6).

Рисунок 6.6. Мікрофото. Біоптат СОШ, фундальний відділ. Інтенсивно-рожеве
забарвлення по апікальній частині поверхні епітелію і епітелію крипт у вигляді
смужки, що займає ½ частини клітини. Хронічний виражений фундальноантральний гастрит, неактивний. Фундальний відділ. PAS-реакція з Шифф-йодной
кислотою – Зб.: 10х20.
У ДПК – по апікальній зоні поверхневого епітелію у вигляді тонкої смужки,
в вакуолях бокалоподібних клітин, у бруннерових залозах – забарвлення
цитоплазми епітелію. PAS-реакція групи В була двох типів: у половини – знижена
чи не проявлялась у іншої половини – підвищена, що може свідчити про
порушення тканинної та судинної проникливості та наявність більш вираженого
запального процесу, ніж у дітей групи А.
У більшості обстежених групи С (62,5 %) інтенсивність PAS-реакції була
зниженою чи не проявлялась зовсім і лише у третини (37,5 %) – підвищеною. У
87,5 % дітей групи D PAS-реакція знижена або не проявлялась взагалі, і лише у
12,5 % – помірно вираженою, що визначає більш виражені порушення у них
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позаклітинного матриксу (таблиці 6.4 – 6.5).
Таблиця 6.4
Гістохімічні особливості слизових оболонок шлунку та ДПК у дітей
абс. ч. (%)
Значення PAS-реакції

Групи дітей

Знижена та/або відсутня

Підвищена

Група А, n=16

1 (6,3)

15 (93,7)

Група В, n=14

7 (50,0)

7 (50,0)

Група С, n=17

9 (52,9)

8 (47,1)

Група D, n=16

14 (87,5)

2 (12,5)
Таблиця 6.5

Відношення шансів підвищеної PAS-реакції в різних підмножинах пацієнтів,
які згруповані залежно від наявності ДСТ і частоти рецидивів
Групи
дітей

Знижена/відсутня

Підвищена

OR

P

95 %

95 %

LBCI

UBCI

Поєднані множини пацієнтів. Фактор – відсутність ДСТ. Наслідок – підвищене
значення PAS-реакції.
A+B

8

22

C+D

23

10

6,33

0,001

2,11

18,97

Пацієнти з рідкими рецидивами. Фактор – відсутність ДСТ. Наслідок –
підвищене значення PAS-реакції.
A

1

15

C

9

8

16,88

0,01

1,80

158,06

Пацієнти з частими рецидивами. Фактор – відсутність ДСТ. Наслідок –
підвищене значення PAS-реакції.
B

7

7

D

2

14

0,14

0,04

0,02

0,88

Примітки: OR: відношення шансів; p-значення: вірогідність нульової гіпотези про випадковість
результату; LBCI та UBCI: нижня та верхня межі довірчого інтервалу відношення шансів.
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Дані представлені в таблицях 6.4 та 6.5 демонструють, що більшість
пацієнтів, які не мають ознак ДСТ (групи A та B), мають виразну PAS-реакцію.
При цьому діти, у яких запальний процес перебігає на тлі ДСТ, в 87,5 %
демонструють знижені та/або відсутні показники PAS-реакції. Найбільша частота
дітей з PAS-негативною реакцією встановлена в групі D. Між групами C і D
виявлено статистичну відмінність за 90-відсотковим рівнем значущості.
Отже, в умовах запалення у дітей з дезорганізацією СТ посилюється типова
проліферативно-клітинна реакція, яка ще на ранніх стадіях набуває фібротичного
характеру,

поширюються

диспротеінемічні

порушення

та

розвивається

порушення слизепродукуючої функції епітеліоцитів, підґрунтям якого є
зниження вмісту нейтральних ГАГ (PAS-позитивних). ГАГ, які входять до складу
інтестиція та знаходяться між клітинами багатопрошаркового плаского епітелію,
відіграють важливу роль в захисній функції СОШ, перешкоджаючи проникненню
зовнішніх агресивних агентів в підслизовий простір. Перивазальне зниження
нейтральних

ГАГ

сприяють

формуванню

інтерстиціального

набряку,

мікроциркуляторних порушень та посилюють проникливість слизового бар’єру,
що обумовлює формування гіперсенситивних процесів.
Отже, при мікроскопічному дослідженні біоптатів дітей з ХГД на тлі ДСТ
виявлено не тільки зниження слизеутворення, але й зміни фізико-хімічних
властивостей слизу. Багато секретуючих клітин гинуть і десквамуються, вивідні
протоки залоз обтуруються слизом, що призводить до розвитку кіст. При
порушенні обміну глікопротеїдів в клітинах або в міжклітинній речовині
відбувається зниження муцинів і мукоїдів, яке призводить до слизової дистрофії.
Інколи в залозистих структурах накопичується не істинний слиз, а слизоподібні
речовини (псевдомуцини). Слизова дистрофія, як правило, формується в
результаті запального процесу СО любого ґенезу, але її наслідки визначаються
ступенем і тривалістю підвищеного слизеутворення, а також особливостями
структури муцинів. У дітей без ДСТ регенерація епітелію призводить до повного
відновлення СО, а при дезорганізації СТ - вона атрофується, потім фіброзується,
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що, природно, відбивається на функції органа. Отримані дані співпадають з
дослідженням, в якому доведено виражене зниження рівня нейтральних ГАГ у
дітей із тривалим і рецидивним перебігом ХГД [19].
6.3.

Імуногістохімічна

оцінка

СОШ

та

ДПК

з

використанням

моноклональних антитіл до Collagen Typ IV
В основі патогенезу ДСТ, як відомо, лежать генетично обумовлені
характерні зміни співвідношення колагенів різних типів з порушенням структури
колагенового волокна. Генетичні дефекти синтезу колагенів призводять до
зменшення

числа

його

поперекових

зв’язків

та

підвищенню

кількості

легкорозчинних фракцій [54]. Молекули колагену IV типу, що є основним
структурним елементом БМ клітин, забезпечують їх нерозчинність та механічну
стабільність [75]. Саме тому для прогнозу перебігу запальних процесів у дітей з
вродженою дезорганізацією СТ необхідним є дослідження особливостей експресії
колагену IV типу, як показника стромально-судинного компоненту травного
каналу.
При імуногістохімічному дослідженні тканин СОШ та ДПК експресія
колагену ІV відмічалась в стінці судин ВП та в БМ частини залоз епітелію у
вигляді окремих позитивно забарвлених вогнищ у БМ поверхневого епітелію і
поодиноких залозистих структурах.
Середня експресія колагену IV типу у дітей з легкими проявами ДСТ не
виражена, спостерігалась, в основному, в стінці судин м’язової та ВП з
інтенсивністю та розповсюдженістю 1-2 бали, а в БМ поверхневого епітелію та
епітелію крипт в вигляді тонкої переривчастої смуги (рис. 6.7).
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Рисунок 6.7. Мікрофото. Біоптат СОШ. Експресія колаген IV типу виявляється в
стінці судин в БМ поверхневого епітелію у вигляді тонкої, переривчастої смужки інтенсивність 1 бал, поширеність 1 бал, розповсюдженість 1 бал. Хронічний
гастрит, помірний, неактивний. Непрямий стрептавідин-пероксидазний метод
виявлення експресії з МКАТ колаген IV типу (імуногістохімічне дослідження).
Зб.: 10х40.
У дітей з асоційованою патологією експресія колагену ІV типу в стінці
судин ВП була більш вираженою з інтенсивністю та розповсюдженістю до 2 - 3
балів. В БМ також встановлена щільна експресія колагену IV типу з високою
інтенсивністю та розповсюдженістю (1-2 бали), що може свідчити про порушення
будови епітеліальних та судинних БМ, тому що колаген ІV в ходить до їх складу.
Отримані дані доводять, що інтенсивна руйнації генетично зміненого
колагену у дітей з ДСТ призводить до його відкладення в БМ, в результаті чого
збільшується проникнення в тканини білків та глюкопротеїдів плазми крові, що
посилює запальний процес і стає своєрідною причиною «замкнутого кола»
(рис.6.8.). Збільшення концентрації генетично змінених волокон колагену в БМ
призведе до їх розрідження та розщеплення, а отже збільшить проникливість.
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7
Рисунок 6.8. Мікрофото. Біоптат СОШ. Експресія колаген IV тип виявляється в
стінці судин базального відділку власної пластинки слизової оболонки шлунку поширеність 3 бали, інтенсивність 3 бали. Хронічний гастрит, помірний,
неактивний. Непрямий стрептавідин-пероксидазний метод виявлення експресії з
МКАТ колаген IV типу (імуногістохімічне дослідження). Зб.: 10х40.
Дані представлені в таблиці 6.6 свідчать, що у дітей з поєднаною патологією
інтенсивність експресії колагену IV типу в БМ поверхневого епітелію та епітелію
залоз перевищує показник у дітей без ознак дисплазії в 1,72 рази (р=0,003), а по
розповсюдженості – в 1,6 рази (р= 0,009).
Слід також враховувати, що IV тип колагену є прямим маркером фіброзу
тканин, а прогресування фіброзу тканин зумовлено зменшенням експресії
матриксних протеаз і супроводжується зміною типу колагену позаклітинного
матриксу та/або їх співвідношенням. Отже, порушення синтезу колагену
клітинами строми, яке проявляється збільшенням експресії колагену IV типу на
ранніх стадіях ХГД, призводить до посилення продукції секреторними
фібробластами колагену IV типу та формування незворотних склеротичних змін.
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Таблиця 6.6
Інтенсивність та розповсюдженість експресії колагену ІV типу при ХГД у
дітей
бали
Значення показнику, n=63
Показник

ХГД,

ХГД на тлі

n=30

ДСТ, n=33

Стінка судин власної інтенсивність

2,23±0,01

2,12±0,01

0,45

пластинки

2,50±0,08

2,88±0,05

0,01

0,67±0,09

1,15±0,24

0,003

0,70±0,08

1,12±0,09

0,009

Базальна

розповсюдженість
мембрана інтенсивність

поверхневого епітелію
та епітелію залоз

розповсюдженість

Р

Примітки: Р - різниця між групою дітей з ХГД та ХГД на тлі ДСТ; значення інтенсивності та
розповсюдженості наведені у вигляді середня ± стандартна похибка середнього в балах.

Підвищення експресії колагену IV типу при ХГД, асоційованим з ДСТ,
ймовірно, зумовлено тим, що при запальних процесах у дітей з структурно
зміненими колагеновими волокнами має місце послідовний розвиток раннього
фіброзування тканин, який супроводжується збільшенням розрідження та
розщеплення БМ. Інтенсивне та розповсюджене відкладення колагену в стінці
судин

призводить

в

кінцевому

етапі

до

їх

оклюзії

з

формуванням

мікроциркуляторних порушень [41], що, в свою чергу, збільшує тканинну гіпоксію
та підтримує високу активність фіброгенезу.
Отже, аналіз гістохімічних та імуногістохімічних даних вказує, що у дітей з
запальними процесами на тлі ДСТ має місце більш виражена експресія колагену
ІV типу, що визначає збільшення частоти проявів стромально-епітеліальної
перебудови СОШ та ДПК та свідчить про порушення трофічної функції ВП СО і
зниження якості регенераторних процесів. Порушення будови епітеліальних,
судинних БМ стає однією з головних причин прогресування процесу.
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Таким чином, порівняльний аналіз патоморфологічних змін при запальних
процесах СОШ та ДПК свідчить, що діти з вираженими проявами ДСТ мали
більший ступінь запальної інфільтрації зі значним вмістом еозинофілів, виражений
набряк, дистрофічні зміни епітелію залоз. В біоптатах СО антрального відділу
шлунку у цієї категорії дітей відмічалось різке підвищення щільності
лімфоцитарно-плазмоцитарного інфільтрату та формування вогнищ фіброзу, який
носив розповсюджений характер і практично у всіх випадках проникав на всю
площину СО.
У 47,1 % з вираженими проявами ДСТ визначалась зміна архітектоніки
залоз. Залози ВП розташовувались нерівномірно, частина з них деформована,
кістозно розширена та вислана дистрофічно зміненим або частково атрофованим
епітелієм та вогнищами фіброзу. У частини цих дітей звертало увагу сплощення
поверхневого епітелію з наявністю мікроерозій. Подібні зміни визначали
формування атрофії з незворотною втратою шлункових залоз та заміщенням їх
дистрофізованим епітелієм або фіброзною тканиною.
Підвищена кількість еозинофільних лейкоцитів у половини дітей з
вираженими ДСТ у ВП може визначати розвиток гастроінтестінальної алергії, яка
реалізується шляхом підвищеної проникливості СО для потенційних алергенів в
умовах порушення структури екстрацелюлярного матриксу. Разом з тим,
еозинофілів може вказувати на появу антигенних властивостей білкових структур
клітин в тканинах, в тому числі і колагену.
Виявлена залежність між ступенем вираженості диспластичних проявів та
окремими морфологічними показниками ураження СОШ та ДПК у дітей з ХГД.
Достовірно значимим є наявність вогнищ фіброзу, інфільтрації еозинофілами,
дистрофічних змін епітелію та зміна архітектоніки залоз.
Отримані дані доводять більш сильний ступінь тяжкості морфологічних
проявів запального процесу в верхніх відділах ШКТ та більш виражені
склеротичні процеси у власній пластинці у дітей з порушенням структури
екстрацелюлярного матриксу. Формування у більшості з них атрофічних процесів
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з

ранньою

хронізацією

супроводжується,

як

правило,

розвитком

гастроінтестінальної гіперсенсибілізації.
Для оцінки подальшого перебігу та прогнозу ХГД необхідним є врахування
ознак ДСТ, наявність яких впливає на основні патогенетичні процеси СО. Запальні
процеси в верхніх відділах ШКТ у дітей з вираженими проявами дезорганізації
сполучної тканини мають більший ризик ранньої хронізації з більш частим
формуванням атрофічних змін та еозинофільної інфільтрації. Такий характер
гістологічних

змін,

можливо,

обумовлював

недостатню

ефективність

терапевтичних заходів, часті загострення запального процесу, що досить часто
потребувало стаціонарного їх лікування.
Проведені дослідження доводять, що в біоптатах дітей із ХГД без ознак ДСТ
мають виражену PAS-реакцію, OR=0,14 (CI 0,02-0,88). При цьому діти, у яких
запальний процес перебігає на тлі ДСТ, в 87,5 % демонструють знижені та/або
відсутність показників PAS-реакції. Найбільша частота дітей з PAS-негативною
реакцією встановлена в групах з відсутністю відповіді на протокольну терапію, але
переважна більшість таких дітей була в групі з вираженими проявами ДСТ.
Отже, в умовах запалення у дітей з дезорганізацією СТ посилюється типова
проліферативно-клітинна
поширюються

реакція,

диспротеінемічні

яка

набуває

порушення

та

фібротичного

характеру,

розвивається

порушення

слизепродукуючої функції епітеліоцитів, підґрунтям якого є підвищення вмісту
нейтральних (PAS-позитивних) ГАГ. ГАГ, які входять до складу інтерстиція,
знаходяться між клітинами багатослойного плоского епітелію. Вони відіграють
важливу роль в захисній функції СОШ, перешкоджаючи проникненню зовнішніх
агресивних агентів в підслизовий простір. Перивазальне зниження нейтральних
ГАГ сприяють формуванню інтерстиціального набряку, мікроциркуляторних
порушень та посилюють проникливість слизового бар’єру, що посилює
формування гіперсенситивних процесів.
При мікроскопічному дослідженні СО дітей з ХГД на тлі ДСТ виявлено
зниження слизоутворення. Багато секретуючих клітин гинуть і десквамуються,
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вивідні протоки залоз обтуруються слизом, що призводить до розвитку кіст. При
порушенні обміну глікопротеїдів в клітинах або в міжклітинній речовині
відбувається зниження муцинів і мукоїдів, яке призводить до слизової дистрофії.
Інколи в залозистих структурах накопичується не істинний слиз, а слизоподібні
речовини (псевдомуцини).
Слизова дистрофія, як правило, формується в результаті запального процесу
СО любого генезу, але її наслідки визначаються ступенем і тривалістю
підвищеного слизоутворення, а також особливостями структури муцинів. У дітей
без ДСТ регенерація епітелію призводить до повного відновлення СО, а при
дезорганізації СТ - вона атрофується, потім склерозується, що, природно,
відбивається на функції органу.
Підвищення експресії колагену IV типу при ХГД, асоційованим з ДСТ,
ймовірно, зумовлено тим, що при запальних процесах у дітей з структурно
зміненими колагеновими волокнами має місце послідовний розвиток раннього
фіброзування тканин, який супроводжується ущільненням БМ. Інтенсивне та
розповсюджене відкладення колагену в стінці судин призводить в кінцевому етапі
до їх оклюзії з формуванням мікроциркуляторних порушень, що, в свою чергу,
збільшує тканинну гіпоксію та підтримує високу активність фіброгенезу.
Аналіз гістохімічних та імуногістохімічних даних вказує не те, що у дітей з
запальними процесами на тлі ДСТ має місце більш виражене колагеноутворення
ІV типу колагену, що свідчить про порушення трофічної функції СОШ і ДПК та
власної пластинки СО і зниження якості регенераторних процесів. Порушення
будови епітеліальних, судинних БМ стає однією з головних причин прогресування
фіброгенезу в результаті проникнення білків та глюкопротеїдів плазми крові (а
саме колагеназ і плазміногенактиваторів).
Таким чином, на основі проведених досліджень встановлені особливості
захисного бар'єру СОШ у дітей з ДСТ, які впливають на формування і перебіг
ХГД. З огляду на отримані дані, щодо порушень цитопротекторної функції шлунку
в дітей з ХГД на тлі ДСТ, доведено, що у формуванні запальної реакції у цієї
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категорії дітей, провідну роль відіграють порушення преепітеліального і
субепітеліального захисту та мікроциркуляторні розлади СОШ, які посилюють
судинну проникність. Порушення формування опорно трофічних функцій СТ та
периваскулярного

екстрацелюлярного

матриксу

обумовлює

зниження

регенераторної функції СОШ і приводить до раннього формування фібротичних
процесів, що є однією з основних причин рецидиву хронічного запального процесу
та недостатньої ефективності терапевтичних заходів.
Основні положення цього розділу висвітлені у статтях:
1. Муквіч ОМ, Задорожна ТД, Лавренчук ОВ, Арчакова ТМ,

Килихевич

СМ. Імуногістохімічні особливості хронічних гастродуоденітів у дітей із
дисплазією сполучної тканини. Патологія. 2017;14:3(41):305-9.
2.

Муквіч

ОМ,

Задорожна

ТД,

Лавренчук

ОВ,

Арчакова

ТМ.

Патоморфологічні особливості хронічних гастродуоденітів у дітей з дисплазією
сполучної тканини. Патологія. 2018;151:1(42):62–7.
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РОЗДІЛ 7
ЕФЕКТИВНІСТЬ АД’ЮВАНТНОГО ЛІКУВАННЯ ДІТЕЙ З ХГД
АСОЦІЙОВАНИМ З ДСТ
Дані наведені в розділах 3, 4 свідчили, що діти з ДСТ, формують групу
пацієнтів, у яких перебіг ХГД має особливості клінічної симптоматики та
імунобіохімічних складових приепітеліального бар’єру, що визначають складність
його

лікування

та

прогноз.

Ранній

дебют

захворювання,

агресивний,

прогредієнтний перебіг з щорічними сезонними загостреннями, частими
рецидивами при стертій клінічній симптоматиці, зміни окремих імунологічних та
біохімічних складових мукоциліарного прошарку, в основі яких лежить
об’єднуючий ефект процесу запалення, часто визначає недостатню ефективність
лікування, що потребує необхідність широкого застосування в схемі лікування
такої категорії хворих ад’ювантної терапії, спрямованої на нормалізацію складу та
функцій пробіотичної мікрофлори, яка опосередковано може впливати не тільки на
нормалізацію локальних захисних механізмів, але й на структуру глікопротеінів та
гліколіпідів слизу та БМ.
Дітям з ХГД в періоді неповної ремісії, асоційованим з помірними та
вираженими диспластичними проявами, після докладного збору скарг, анамнезу,
об’єктивних, лабораторних та інструментальних досліджень призначалось
комплексне лікування, яке включало: правильно організований розпорядок дня,
збільшення нічного сну до 9 годин, при необхідності – денний сон, масаж тіла і
комірцевої зони, раціональне, дрібне харчування з включенням багатих на білок
продуктів, вітамінів групи В, ненасичених жирних кислот, макро- (фтор, кальцій,
калій, магній) і мікроелементів (мідь, цинк, селен, марганець, кремній, бор, сірка,
фтор, ванадій), які є кофакторами ферментів, активуючими синтез колагену.
Додатково призначали комплексний вітчизняний мультипробіотик з
включенням гелю смектиту по 1 пакетику 3 рази на добу між прийомами їжі
курсом 20 днів з послідуючим проведенням контрольного дослідження.
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Обстеження до (показник А) та після (показник В) пробіотикотерапії проведено
поза наявності іншої гострої інфекційної або соматичної патології.
Враховуючи виявлені дані про порушення імунобіохімічних складових
слизового прошарку, що опосередковано визначає порушення складу та функції
мікробіоти, представляє інтерес визначення ефективності відновлення та
підтримки колонізаційної стабільності мікробіоти кишечника в якості ад’ювантної
терапії

в

лікувальних

схемах

ХГД

шляхом

застосування

комплексного

мультипробіотика, що узгоджується з рекомендаціями V Маахстриського
консенсусу (2015 року) про доцільність введення до комплексного курсу лікування
кислотозалежних захворювань пробіотичні препарати, що містять штами
лактобацил та біфідобактерій [160].
Після

проведеного

курсу

комплексного

лікування

в

поєднанні

з

мультипробіотиком порівняно фактор (лікування), що може довести доцільність
його використання в подальшій практиці. Результати аналізу для групи дітей з
поєднаною патологією ХГД та ДСТ представлені в таблиці 7.1. Для визначення
ефективності фактору проведено розрахунок показників відношення шансів для
клінічно значимих ознак. В аналіз було включено три клінічні синдроми (больовий
абдомінальний, диспепсичний, неспецифічної інтоксикації), що в загальній
кількості становило 26 симптомів.
Інтерпретація отриманих даних по таблиці 7.1 ґрунтується на комплексній
оцінці отриманих результатів, тому що вищеописані синдроми не є строго
специфічними для цієї категорії захворювань. Після прийому пацієнтами
призначеного курсу лікування, ефективність по відношенню шансів (OR)
відмічалася

по

синдрому

неспецифічної

абдомінальному (4,03) та диспептичному (6,5).

інтоксикації

(3,75),

больовому

174

Таблиця 7.1
Ефективність впливу фактору (лікування) на динаміку клінічних
симптомів в групі дітей з ХГД на тлі ДСТ
Клінічний симптом
Больовий абдомінальний:
ниючий без чіткої
локалізації
гострий,
приступоподібний
навколо пупкової ділянки
в епігастрії
в правомупідребер’ї
в пілоро-дуоденальній
зоні
пов’язана з прийомом їжі
Натщесерце
в нічний час
тривалий біль
Диспептичний:
зниження апетиту
відчуття важкості
відчуття раннього
насичення
нудота
блювання після їжі
відрижка
гіркота у роті
печія
відчуття кома за
грудиною
закрепи/проноси
Неспецифічна
інтоксикація:
емоційна лабільність
головний біль
дратівливість
слабкість
втомлюваність

До
лікування,
n=33
23
21

Після
лікування,
n=33
12
11

p

OR
4,03
3,5

Нижня
межа ДІ,
95%
1,44
1,27

Верхня
межа
ДІ, 95%
11,24
9,64

0,01
0,03

3

1

0,61

3,2

0,32

32,48

15
8
3
4

7
1
2
1

0,07
0,03
0,61
0,36

3,1
10,24
1,55
4,41

1,05
1,2
0,24
0,47

9,11
87,36
9,94
41,8

19
5
4
17
30
27
21
21

10
2
2
8
20
17
12
15

0,05
0,43
0,67
0,04
0,01
0,02
0,05
0,22

3,12
2,77
2,14
3,32
6,5
4,24
3,06
2,1

1,13
0,5
0,36
1,16
1,64
1,39
1,12
0,78

8,6
15,42
12,57
9,48
25,76
12,95
8,35
5,63

17
4
7
3
3
5

8
0
2
1
0
1

0,04
0,24
0,15
0,61
0,24
0,2

3,32
-*
4,17
3,2
-*
5,71

1,16
0,8
0,32
0,63

9,48
21,85
32,48
51,89

15
27

5
18

0,01
0,03

4,67
3,75

1,45
1,23

15,08
11,48

18
24
18
15
26

8
18
7
7
17

0,02
0,2
0,01
0,07
0,04

3,75
2,22
4,46
3,1
3,5

1,31
0,8
1,51
1,05
1,19

10,72
6,21
13,12
9,11
10,28

Примітка: – * – 100% зняття симптому
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Після проходження комплексного лікування у пацієнтів з ХГД на тлі ДСТ
відмічалось зменшення проявів больового, абдомінального симптому у 12 дітей
(p=0,01). У цих дітей змінився також характер болю: зменшилися прояви ниючого
без чіткої локалізації болю до 11 з 21 дитини (p=0,03), біль навколо пупкової зони
зменшився майже в 2 рази (p=0,07), гострий біль спостерігався лише у 1 дитини
(p=0,61), болі по ходу товстого кишечника продовжували турбувати 1 дитину з 7
(p=0,05). В епігастральній ділянці неприємні відчуття після лікування відмічались
лише у 1 дитини (p=0,03), в пілородуоденальній зоні біль турбував 1 дитину
(p=0,36), біль в правому підребер’ї продовжувався у 2-х дітей (p=0,61). Болі в
животі, пов’язані з прийомом їжі, зменшилися майже вдвічі і відмічалися у 10 і з
19 дітей до лікування (p=0,05), натщесерце (p=0,43) і в нічний час (p=0,67) – у 2
дітей. Зменшилась також і тривалість болю з 17 дітей до початку лікування до 4
після (p=0,04). Прояви диспепсичного синдрому після лікування зменшилися у
третини обстежених і продовжували турбувати 20 дітей, до лікування - у 30
пацієнтів (p=0,01). Серед проявів цього синдрому відмічалися наступні показники:
покращився апетит у 17 з 27 пацієнтів (p=0,02), зменшився прояв раннього
насичення з 21 дитини до 15 (p=0,22), відчуття важкості у шлунку турбували 12 з
21 (p=0,05), прояви нудоти залишилися у 8 з 17 дітей (p=0,04), відмічалася
нормалізація стільця у 10 з 15 обстежених (p=0,01), відрижка лишилася у 2 з 7
дітей (p=0,15), гіркота у роті (p=0,61), відчуття кома за грудиною турбували лише
одну дитину (p=0,2), а такі прояви як блювота після їжі (p=0,24), печія за грудиною
(p=0,24) після курсу лікування не відмічалася у жодного обстеженого. Прояв
синдрому неспецифічної інтоксикації після курсу комплексного лікування
становив 18 пацієнтів з 27 до лікування (p=0,03). Прояви емоційної лабільності
зменшилися з 18 до 8 дітей (p=0,02), втомлюваність спостерігалася у 17 з 26
обстежених (p=0,04). Вираженість головного болю зменшилась у 18 з 24 пацієнтів
(p=0,2), дратівливість продовжувала спостерігатись у 7 з 18 дітей (p=0,01).
Під час лікування діти почували себе добре, побічних проявів ліків у жодної
дитини не спостерігалося. Після лікування сезонні загострення відмічалися лише у
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12 дітей з поєднаною патологією.
Отже, оцінка клінічних симптомів до та після комплексної терапії визначає
достовірне зменшення інтенсивності абдомінального больового синдрому (p=0,01),
диспептичного синдрому (p=0,01), зменшення частоти та тяжкості рецидивів ХГД
(p=0,04). При цьому, відмічається поліпшення емоційного стану (зменшення
знервованості, лабільності, тривожності), збільшення тривалості сну, підвищення
фізичної активності та витривалості, зниження частоти та тяжкості головного
болю, що обумовлено зменшенням загальної неспецифічної інтоксикації у такої
категорії хворих (p=0,03). Встановлено достовірне підвищення ІМТ в досліджених
груп дітей, що свідчило про поліпшення їх харчового статусу по ІМТ до [14,8±2,6]
та після [16,7±2,2] лікування за T-критерієм Велча з рівнем значущості α=0,05 та
р=0,04.
Після

проведеного

протокольного

лікування

з

використанням

мультипробіотика дітям з ХГД на тлі ДСТ було проведено повторне дослідження
концентрації оксипроліну та ГАГ в сечі, яке не виявило достовірного впливу
препарату на вищевказані показники (таблиця 7.2).
Таблиця 7.2
Динаміка окремих складових муцинів в КФ при ХГД у дітей з ДСТ
Основна група, n=33

Група контролю,

Показники

А

В

n=32

ГАГ, мкМ/мг

1,07±0,09

1,06±0,02

1,06±0,03

Фукоза загальна, мкМ/мг

2,0±0,09

(1,66±0,07)*

(0,99±0,09)**

Сіалові кислоти, мкМ/мг

7,22±0,45

(8,42±0,33)*

(16,95±1,24)**

Примітки:
1. А- показники до пробіотикотерапії, В – після пробіотикотерапії;
2. * - різниця в показниках А та В, Р≤ 0,05;
3. ** - різниця в показниках А та групи контролю, Р≤ 0,05.
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Результати проведених досліджень свідчать, що при розвитку запального
процесу в верхніх відділах ШКТ у дітей з ДСТ достовірно змінюється склад
окремих біохімічних констант муцинів в СО: підвищуються концентрації фукози
та знижуються показники СК. Після проведеного курсу пробіотикотерапії
концентрації фукози та СК достовірно змінювались за Т-крітерієм Велча,
наближаючи ці показники до таких в групі контролю, р≤0,05 (pфукоза=0,046,
pск=0,002). Відмічається тенденція до зменшення концентрації фукози та
підвищення СК, тоді як рівень ГАГ суттєво не змінювався (р=0,94).
Отримані
характеризується

дані

свідчать,

високими

що

хронічний

концентраціями

запальний
фукози,

процес
а

в

СО

призначення

пробіотикотерапії супроводжується зниженням її вмісту, що опосередковано
свідчить про зниження інтенсивності деструктивних процесів. Фукоза, що
міститься у багатьох олігосахаридах, глікопротеїнах і гліколіпідах, ймовірно, має
критичне значення для процесів взаємодії з мікробіотою порівняно з іншими
вуглеводами. Фукоза, яка є не тільки енергією для клітин і живильним
середовищем для корисних мікроорганізмів в кишечнику, але й тимчасовим
конкурентним інгібітором для лектинів патогенів, дозволяє знизити навантаження
на муциновий прошарок, даючи можливість нормалізувати мікробіоту.
При ураженні гастродуоденальної зони відмічається зниження концентрації
СК, як найбільш мобільних структур муцинового прошарку. Найбільш низький
вміст СК мали хворі з ерозивними ураженнями шлунка, що свідчило про розпад
полімерних структур слизу та зменшення синтезу окремих компонентів слизового
гелю. Достовірне підвищення концентрації СК з сильними кислотними
властивостями після курсу пробіотикотерапії становило достовірну різницю з
показниками на початку дослідження (p≤0,05) та наближало ці показники до групи
контролю, що відображає підвищення захисних властивостей СО.
Для визначення змін стану локальної захисної системи мукозального бар’єру
до та після пробіотикотерапії проведено визначення дефензимів, імуноглобулінів
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та лізоциму в КФ та слині, показники розраховані за Т-критерієм Велча
(таблиці 7.3, 7.4).
Таблиця 7.3
Динаміка показників ß-дефензинів в мукозальних секретах дітей
Основна група, n=33
Показники

Група контролю,

А

В

n=32

HBD-2ß в слині, нг/мл

1,72±0,07

(1,93±0,06)*

(2,64±0,09)**

HBD-2ß в копрофільтраті, нг/мл

20,66±1,4

(27,02±1,38)*

(31,03±1,85)**

Примітка 1. А- показники до пробіотикотерапії, В – після пробіотикотерапії.
Примітка 2. * - різниця в показниках А та В, Р≤ 0,05.
Примітка 3. ** - різниця в показниках А та групи контролю, Р≤ 0,05.

Таблиця 7.4
Динаміка неспецифічних гуморальних факторів локального імунітету
Основна група, n=33

копрофільтрат

слина

Показники

Група контролю,

А

В

n=32

sIgA, г/л

0,52±0,052

(0,41±0,02)*

(0,36±0,05)**

IgA, г/л

0,03±0,003

0,03±0,001

0,03±0,001

IgG, г/л

0,14±0,01

0,15±0,01

0,15±0,01

Лізоцим, мкг/л

7,33±0,73

(9,0±0,6)*

(11,98±0,71)**

sIgA, г/л

0,43±0,04

(0,22±0,02)*

(0,18±0,01)**

IgA, г/л

0,02±0,002

(0,03±0,003)*

(0,04±0,002)**

IgG, г/л

0,07±0,004

0,067±0,003

(0,05±0,003)**

Лізоцим, мкг/л

2,25±0,08

(2,65±0,09)*

(3,36±0,08)**

Примітки:
1. А- показники до пробіотикотерапії, В – після пробіотикотерапії;
2. * - різниця в показниках А та В, Р≤ 0,05;
3. ** - різниця в показниках А та групи контролю, Р≤ 0,05.
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Відомо, що у дітей з запальними процесами ШКТ, зазвичай відмічається
підвищення рівня АМП, як показників неспецифічного захисту. Однак, дані
представлені в таблиці 7.3 свідчать про достовірне зниження вмісту HBD-2ß як в
слині, так і в КФ дітей з ХГД, асоційованими з ДСТ, порівняно зі здоровими
дітьми, р≤0,05. Отримані результати можуть визначати вроджену недостатність
синтезу АМП або виснаження захисних механізмів мукозальних секретів при
хронічних процесах у такої категорії хворих. Включення мультипробіотиків до
комплексного лікування сприяло підвищенню рівня HBD-2ß як в слині, так і КФ
до (1,93±0,06) нг/мл і (27,02±1,38) нг/мл, відповідно, що наближало ці показники
до контрольних (pслина=0,03, pКФ=0,03).
Результати дослідження окремих факторів неспецифічного гуморального
імунітету слини свідчать про підвищення sIgA (p=0,03) та досить низькі значення
лізоциму (p=0,001) у цієї категорії дітей порівняно з контрольною групою
(таблиця 7.4).
Аналіз гуморальної ланки місцевого імунітету в КФ визначив зниження
секреції IgA (р=0,007) при підвищенні показників sIgA (р=0,04), що може свідчити
про інтенсивну трансформацію IgA в його секреторну форму при тривалому
запальному процесі. Концентрація лізоциму в слині та КФ достовірно знижена
порівняно з контролем, (pслина=2,36х10-5, pкф=2,63х10-14), що обумовлює нездатність
СО ШКТ протистояти дії патогенів та підвищує ризик розвитку рецидивуючого
перебігу ХГД.
Після призначеного курсу мультипробіотиків показники гуморального
імунітету слини та КФ наблизилися до рівня здорових дітей. Найбільш виражену
тенденцію до нормалізації показників після проходження курсу пробіотикотерапії
як в слині (p=0,001), так і в КФ (p=0,001), мав лізоцим як антимікробний фермент
та бактерицидний білок неспецифічного імунного захисту, що визначає
збільшення

протидії

прикріпленню

представлені в таблиці 7.4.

патогенних

мікроорганізмі

до

СО,
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Таким чином, при оцінці динаміки клінічних симптомів до та після
застосування

мультикомпонентного

пробіотика

встановлено

зниження

інтенсивності абдомінального больового та диспептичного синдромів (p=0,01),
зменшення частоти та тяжкості рецидивів ХГД (p=0,04), поліпшення харчового
статусу та емоційного стану дітей (зменшення знервованості, лабільності,
тривожності, збільшення тривалості сну, підвищення фізичної активності та
витривалості, зниження частоти та тяжкості головного болю), що обумовлено
зменшенням загальної неспецифічної інтоксикації у такої категорії хворих
(p=0,03).
Призначення пробіотикотерапії у дітей з хронічним запальним процесом в
СОШ призводило до зниження концентрації фукози, що свідчило про зменшення
інтенсивності деструктивних процесів. Фукоза, яка міститься у багатьох
олігосахаридах, глікопротеїнах і гліколіпідах, ймовірно, має критичне значення
для процесів взаємодії з мікробіотою порівняно з іншими вуглеводами [93].
Фукоза є не тільки енергією для клітин і живильним середовищем для корисних
мікроорганізмів в кишечнику, але й тимчасовим конкурентним інгібітором для
лектинів патогенів, що дозволяє знизити навантаження на муциновий прошарок,
даючи можливість нормалізувати склад мікробіоти.
Після курсу пробіотикотерапії встановлено підвищення концентрації СК з
сильними кислотними властивостями (p≤0,05), як найбільш мобільних структур
муцинового прошарку. Наближення концентрації СК до контрольних відображало
зменшення розпаду полімерних структур слизу та підвищення захисних
властивостей слизового прошарку.
Включення

мультипробіотиків

до

комплексного

лікування

сприяло

нормалізації окремих показників локальних захисних механізмів, а саме
підвищенню рівня HBD-2ß в слині – [(1,93±0,06) нг/мл] і КФ – [(27,02±1,38) нг/мл],
(pслина=0,03, pКФ=0,03), показників гуморального імунітету. Найбільш виражену
тенденцію до нормалізації показників після проходження курсу пробіотикотерапії
як в слині (p=0,001), так і в КФ (p=0,001), мав лізоцим як антимікробний фермент
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та бактерицидний білок неспецифічного імунного захисту, що визначає
збільшення протидії прикріпленню патогенних мікроорганізмі до СО. Отримані
дані вказують на нормалізацію ефекторних функцій локальних захисних
механізмів, які мають здатність призупиняти розмноження або знищувати
патогенні мікроорганізми та нормалізувати аберантно змінений мікробіоценоз
ШКТ.
Включення мультипробіотика до стандартної схеми лікування призводить до
нормалізації окремих складових глікопротеінів слизу та факторів неспецифічного
гуморального локального імунітету. Завдяки комплексному складу з включенням
мікроелементів, високим пробіотичним і імуномодулюючим властивостям,
мультипробіотик покращує цитопротективні та репаративні властивості СО ШКТ
та зменшує вірогідність розвитку тяжких форм деструктивних процесів при ХГД у
дітей з ДСТ.
Основні положення цього розділу висвітлені у статті:
1. Mukvich ОМ, Yankovsky DS, Shirobokov VP, Dyment GS, Lavrenchuk ОV.
Adjuvant therapy of chronic gastroduodenitis in children with dysplasia of connective
tissue. Запорожский медицинский журнал. 2018;20:2(107):С.291–6.
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АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ ОТРИМАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
Дані літератури та результати власних спостережень свідчать про те, що
проблема діагностики та лікування ХГД залишається актуальною через значний їх
відсоток в структурі хронічних соматичних хвороб у дітей, високу поширеність та
зростання частоти протягом останніх років [5, 14, 38, 86]. Проведені дослідження
доводять мультифакторний ґенез даної патології (інфікування Helicobacter pylori,
генетична схильність, порушення рівноваги між факторами агресії та захисту в
системі загального та місцевого імунітету, психосоматичні аспекти та ін.). Пізня
діагностика, торпідний перебіг, схильність до рецидивуючого перебігу та
недостатня ефективність існуючих превентивних і лікувальних засобів часто
пояснюються наявністю коморбідних станів, а саме генетичнодетермінованої
дезорганізації СТ [48, 66, 93].
Підвищення екологічної забрудненості навколишнього середовища, якісні
зміни харчового раціону, мультифакторна дія несприятливих екзогенних і
ендогенних факторів на плід в період внутрішньоутробного розвитку, які
викликають дефекти генетичного апарату під час закладки і диференціювання
сполучнотканинних структур, таких як хребет, шкіра, клапани серця, великі
судини, ШКТ, закладка яких відбувається в одні терміни фетального розвитку [12,
56], призвели до прогресивного збільшення у всьому світі кількості дітей, у яких
хронічна соматична патологія формується на тлі ДСТ. Розповсюдженість їх в
популяції на сьогоднішній день коливається від 13,0 % до 65,0 % [49], у школярів
м. Києва та Київської області фенотипові ознаки ДСТ виявлялись у 37,88 % дітей
[80].
Враховуючи те, що СТ розглядається як основна системозв’язуюча тканина
організму, яка складає більше половини маси тіла, підтримує основні
гомеостатичні параметри організму, приймає безпосередню участь як в перебігу
фізіологічних та пристосувальних реакцій організму, так і патологічних станів [49,
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73], закономірним є вплив диспластикозалежних змін на перебіг поєднаної
патології ШКТ, як органу, що містить найбільшу кількість колагенових волокон
[76, 172]. Порушення фібриллогенезу та метаболізму СТ призводить до її
трансформації,

що

супроводжується

зниженням

репаративних

процесів,

порушенням ангіогенезу, наслідками яких є формування деструктивних форм з
ранньою хронізацією запального процесу [41]. Однак, дані наукових досліджень,
щодо особливостей перебігу захворювань ШКТ, які формуються на тлі ДСТ,
досить дискутабельні. Відсутня також єдина думка відносно патогенетичної ролі
порушень синтезу та трансформації колагену при формуванні ХГД, що визначало
б особливості медикаментозної корекції у такої категорії дітей [58, 92].
Доведено, що зміна вмісту окремих видів колагену або порушення їх
співвідношень призводить до зниження щільності СТ, яке супроводжується
морфофункціональними порушеннями вісцеральних і локомоторних систем з
прогредієнтним перебігом патологічного процесу в органах ШКТ [23, 69].
Порушення механізмів регуляції метаболізму колагену БМ та мікрофіламентів є
критично важливим для всіх процесів в ШКТ, тому що аномалія гомеостазу БМ
призводить до порушення слизової ШКТ, що, в свою чергу, спричиняє певну
імуногенну відповідь, а на фізіологічному рівні першопричиною цього
імуногенного відгуку є процес утворення структурно відмінних форм колагену
внаслідок порушення його метаболізму [123]. Генетичні дефекти синтезу колагенів
призводять до зменшення числа його поперекових зв’язків та підвищенню
кількості легкорозчинних фракцій. Молекули колагену IV типу, що є основним
структурним елементом базальних мембран клітин, забезпечують їх нерозчинність
та механічну стабільність [75, 143]. Тому порушення метаболізму колагену IV
типу в СО визначає формування морфологічних особливостей мукоциліарного
бар’єру, що не може не впливати на клінічний перебіг захворювань органів
травлення, модулювання захисних факторів та процесів репарації [4, 13, 26].
Слизовий прошарок ШКТ є межею між епітеліальними, імунними клітинами,
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глікокаліксом,

представленим

молекулами

олігосахаридів,

полісахаридов,

глікопротеїнів, гліколіпідів, які складають основу муцинів та резидентною
мікробіотою з її метаболітами [7]. Високоспецифічна структура приепітеліального
бар’єру ШКТ, яка складається з молекул слизу, локальних захисних факторів,
мікроколоній індигених бактерій та їх метаболітів [132] має важливе значення для
забезпечення функціонування органів травлення. Порушення синтезу окремих
компонентів екстрацелюлярного матриксу СТ обумовлюють зниження її
стабільності, стійкості та міцності, що побічно визначає зміни процесів
слизеутворення, репарації мукозальної оболонки шлунка та збільшує ризик
формування деструктивних (ерозивних, виразкових) процесів в цієї категорії дітей
[69]. Саме тому одними із головних маркерів патології позаклітинного матриксу є
зміна концентрації ГАГ як показника ступеню розпаду протеогліканів, фукози і СК
як метаболітів глікопротеїнів в фізіологічних рідинах організму (крові, слині, КФ
та ін.), що характеризує стан СТ [47, 78, 96].
Проведені дослідження свідчать про підвищення концентрації фукози при
ХГД [91], тоді, як відносно СК не має остаточно визначених параметрів, а
проведені дослідження носять досить різноплановий характер. Підвищення рівня
СК в шлунковому соку виявлено при ХГД [112]. В той же час, Романенко Е.Г. при
дослідженні СК в слині при ХГД, довів, що у дітей з ерозивними змінами СО
гастродуоденальної зони підвищується як рівень фукози, так і СК, а при запальних
змінах без ерозивних проявів відбувається підвищення рівня фукози, а СК –
знижується [90].
Доведено порушення локальних захисних механізмів при формуванні
запального процесу в верхніх відділах ШКТ [28]. Функціональний стан імунної
системи при цьому характеризується дисбалансом регуляторних протекторних
механізмів слизових: з одного боку, активацією імунних механізмів, що
забезпечують підтримання гомеостазу, а з іншого – їх недостатністю, що призводить
до порушеня здатності адекватно звільняти органзм від вірулентних антигенів [113].
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Запалення ШКТ завжди супроводжується змінами кількісного та якісного
складу місцевої екосистеми, що призводить до порушення структури та функції
ентероцитів, сприяє підвищенню проникності СО для бактеріальних токсинів та
антигенних структур з розвитком деструктивного запального процесу [127, 138,
155, 179, 195]. Результати останніх досліджень не виключають значення порушень
мікробіоти організму, як одного з факторів виникнення та посилення
дезорганізації екстрацелюлярного матриксу, зміни метаболізму СТ і її деструкції,
впливаючи на формування та розвиток диспластичних змін [17]. Доведено, що
порушення мікробіоценозу кишечника у дітей з ДСТ виявлялось в 8 разів частіше,
ніж у обстежуваних, які не мали зареєстрованого диспластичного фенотипу [46].
Метою дослідження було підвищення ефективності діагностики і лікування
ХГД на тлі ДСТ на підставі вивчення особливостей клінічного перебігу,
біохімічних, імунологічних та морфологічних особливостей мукоциліарного
бар’єру ШКТ у цієї категорії дітей.
До завдань дослідження входило визначення клініко-інструментальних
особливостей перебігу ХГД у дітей з фенотиповими ознаками ДСТ; визначення
концентрації складових мукоциліарного бар’єру (ГАГ, фукоза, СК) за їх
показниками в слині та КФ дітей з ХГД при різних ступенях вираженості ДСТ;
встановлення концентрації факторів специфічного та неспецифічного імунітету
(IgA, sIgA, IgG, дефензин HBD2, лізоцим) в локальних секретах дітей з ХГД з
урахуванням ступеню дезорганізації СТ; виявлення структуральних (гістологічних
та імуногістохімічних) особливостей біоптатів СОШ з визначенням колагену IV
типу та маркерів ГАГ (за PAS-реакцією) у ВП при хронічних захворюваннях
гастродуоденальної зони у дітей з ДСТ; доведення залежності між показниками
специфічного і неспецифічного локального імунітету, окремими складовими
глікопротеїдів у дітей з різним ступенем фенотипових ознак ДСТ; обґрунтування
методів корекції та визначення їх ефективності у дітей з ХГД на тлі ДСТ.
Для досягнення мети та вирішення поставлених задач проведене комплексне
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клініко-параклінічне обстеження 127 дітей 12-17 років. Із них 63 дитини з
наявність ХГД та 64 без проявів ХГД і різним ступенем вираженості ДСТ. В
залежності від ступеню вираженості фенотипових проявів ДСТ за кількістю балів
відповідно до класифікації Мілковської-Дімітрової Т. в модифікації Абакумової.
Л.Н. виділяли: легкий ступінь дисплазії (варіант норми) – загальна кількість балів
до 12, помірний – 13-23 балів та виражений ступінь дисплазії – більше 24 балів [3].
Метаболізм СТ визначали за динамікою експресії в добовій сечі оксипроліну, ГАГ
за допомогою методу цетилперідіумхлоріду преципітації [27, 57].
Дітям з клінічними симптомами ХГД проведені інструментальні обстеження
(ФГДС, УЗД органів черевної порожнини), за показаннями - гідросонографія
верхніх відділів ШКТ. Досліджено фактори специфічного і неспецифічного
імунітету в локальних секретах (слина, КФ). Кількісне визначення гуморальних
факторів місцевого імунітету (sIgA, IgA, IgG) в КФ та слині – методом радіальної
імунодифузії в гелі [160]. Концентрацію HBD-2 – методом імуноферментного
аналізу з використанням комерційного набору «ß-Defensin 2 ELITA Kit», виробник
Immundiagnostik AG, Німеччина. Концентрацію лізоциму в слині та КФ визначали
за методикою з використанням сухого порошку одноденної культури Micrococcus
lyzodeiticus [70]. В слині та КФ визначали концентрацію ГАГ [51], фукози
(метілпентози) [85], СК [52] в перерахунку на грам білку згідно методу Лоурі [158].
Патоморфологічні, гістохімічні та імунологістохімічні дослідження біоптатів
проведені на мікроскопах Axioskop 40 (Німеччина) та Olympus CX з
комп’ютерною приставкою із фотодокументуванням.
Для визначення морфологічних особливостей ендоскопічні біоптати
фіксували
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розчині

нейтрального

загальноприйнятою

забуферного

гістологічною

формаліну

методикою

та
[30].

Слизеутворюючу функцію епітеліоцитів визначали за гістохімічним методом за
допомогою PAS-реакції з шифф-йодною кислотою [83].
Імуногістохімічні особливості біоптатів СОШ з дослідженням вмісту
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Collagen Typ IV (Ab-3), (Thermo Scientific) визначали непрямим стрептавидінпероксидазним

методом

[88].

Інтерпретацію

результатів

імунозабавлення

проводили з використанням моноклональних антитіл до Collagen Typ IV.
Результати вимірів оброблено з використанням пакетів програмного
забезпечення R та MATLAB. Застосований аналіз частот та таблиць узгодженості,
t-критерій Стьюдента, критерій φ* з кутовим перетворенням Фішера, тест χ2 з
корекцією Єйтса, G-тест, T-тест Уелча, U-критерій Манна-Уітні, точний тест
Фішера, кореляційний аналіз за коефіцієнтами Пірсона та Кендала. Для аналізу
латентних факторів багатовимірної множини застосовано факторний, лінійний та
квадратичний дискримінантний аналіз.
Встановлено, що частота загроз викидня на ранніх термінах гестації,
токсикозу в першій половині вагітності, патологічних пологів, народження
недоношеними прогредієнтно збільшувались у матерів дітей з вираженими
фенотиповими ознаками ДСТ. Означені патологічні процеси в перинатальному
періоді можуть бути обумовленими розвитком хронічної гіпоксії при плацентарній
недостатності та мають пряму залежність від ступеню порушень розвитку СТ в
ембріональному періоді внаслідок генетичних змін фібрилогенезу позаклітинного
матриксу з пошкодженням структури білків, нуклеїнових кислот і ліпідів
біологічних мембран клітин [152].
Дослідження сімейного анамнезу, виявило, що у близьких родичів пацієнтів
з проявами ДСТ, майже в 2 рази частіше спостерігається диспропорційний
фізичний розвиток, ураження хребта, птоз внутрішніх органів та множинні
плями/невуси, ніж і родичів дітей без диспластиних проявів, що опосередковано
підтверджує генетичну схильність до порушеного метаболізму колагену СТ. У
родичів дітей з поєднаною патологією ДСТ та ХГД з найбільшою частотою
спостерігаються: гастроезофагальна рефлюксна хвороба, ХГД, хронічний гастрит
та виразкова хвороба шлунку, що визначає зацікавленість в майбутній реалізації
цієї патології у їх нащадків.
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Чітка статистична залежність від ступеню вираженості ДСТ виявлена по
частоті ГЕРХ у батьків та по наявності ХГД (p<0,05). Залежність між наявністю
диспластикозалежних

порушень

ШКТ

(функціональних

розладів

ШКТ,

гастроезофагальної рефлюксної хвороби) у батьків та ступенем вираженості ДСТ у
дітей, що опосередковано підтверджує генетичну детермінованість порушень
метаболізму колагену СТ та змін фібрилогенезу позаклітинного матриксу, які
призводять до розладу гомеостазу на тканинному, органному рівні з розвитком
прогредієнтного перебігу морфофункціональних порушень вісцеральних або
локомоторних систем [76], що зумовлює специфіку запальних і деструктивних
уражень травного тракту у цієї категорії дітей.
Для дітей з вираженими і помірними диспластичними проявами більше
характерним є низький ІМТ та доліхоморфний – астенічний тип тілобудови, який є
фактором, що сприяє виникненню вісцероптозів, особливо шлунку і кишечнику.
Наявність мезенхімальної дисплазії у жінок фертильного віку призводить до
зниження адаптаційних можливостей їх дітей в періоді новонародженості та
визначає високу частоту захворювань в неонатальному періоді, що клінічно
проявляється

зростанням

частоти

гіпоксії,

асфіксії

при

народженні

і

перинатальних ішемічних уражень центральної нервової системи. Затримка
внутрішньоутробного розвитку цих дітей реалізувалася гіпотрофією при
народженні, морфофункціональною незрілістю та розвитком синдрому дихальних
розладів. Зниження адаптаційних можливостей новонароджених від матерів з
мезенхімальною дисплазією є наслідком комплексу сформованих у них
імунологічних, гемостазіологічних і морфологічних порушень, що вимагає
персоніфікованого підходу до корекції і лікування патологічних станів у цих дітей
в перинатальному періоді .
Проведений аналіз свідчить, що патологія, яка виникає під час вагітності та
пологів з розвитком гіпоксичних станів, може бути причиною або наслідком
дезорганізації СТ, тому її слід розглядати як стан, в основі якого лежить
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поліорганне і полісистемне порушення синтезу, розпаду або морфогенезу окремих
компонентів позаклітинного матриксу, що виникає у осіб з певною генетичною
схильністю в періоді раннього ембріогенезу або постнатально під дією
несприятливих факторів зовнішнього середовища та патології внутрішніх органів,
багатих на колаген.
Особливостями клінічного перебігу асоційованої патології (ХГД на тлі
ДСТ) є: ранній дебют захворювання, агресивний, прогредієнтний перебіг з
щорічними сезонними загостреннями, рецидивами та помірно інтенсивним, але
тривалим, ниючим абдомінальним больовим симптомом з нечіткою локалізацією
больових відчуттів, що поєднується з вираженими проявами симптомів
неспецифічної інтоксикації. Частота та вираженість означених симптомів
пропорційна ступеню диспластичних уражень, що є відображенням системності
процесу та його обтяжливого впливу на перебіг основного патологічного процесу.
При гастродуоденальних запальних процесів у дітей з ДСТ формується
часткова недостатність клапанно-сфінктерного апарату (недостатність кардії у 63,6
% дітей, гастроезофагеальний та/або дуоденогастральний рефлюкси - у 90,9 %
дітей) та вісцероптоз (гастроптоз - у 54,5 % та нефроптоз - у 27,3 % дітей), які
можна розцінювати як диспластикозалежні зміни, обумовлені порушенням вмісту
основних типів колагену у ВП та зниженням функціональних властивостей
сполучнотканинного матриксу СОШ. Часті рефлюкси агресивного гастрального та
дуоденального вмісту – один з провідних тригерних факторів прогредієнтного
перебігу та ранньої хронізації гастродуоденальної патології у такого контингенту
дітей.
Клінічна маніфестація запального процесу в верхніх відділах ШКТ стерта,
що визначається мезенхімальною неспроможністю гладком’язових волокон та
слабкістю периферичної іннервації, при яких знижується поріг больової
чутливості, що ускладнює своєчасну діагностику ХГД. Отримані дані доводять
необхідність ретельного обстеження хворих з ДСТ, а при наявності мінімальної
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клінічної симптоматики уражень верхніх відділів ШКТ – своєчасну діагностику і
адекватну терапію.
При проведенні гастроентерологічного обстеження дітей з ХГД необхідно
враховувати наявність фенотипових ознак ДСТ, як можливих факторів ризику
несприятливого перебігу основного захворювання з раннім формуванням
деструктивних форм уражень верхніх відділів ШКТ. Поєднана патологія верхніх
відділів ШКТ, яка проявляється згладженою клінічною картиною, при детальному
обстеженні виявляє ранні тяжкі прояви, які ускладнюють хід основного
захворювання та визначають обтяжливий перебіг патології верхніх відділів ШКТ у
такої категорії дітей. Тому, використання положень рекомендацій та клінічних
настанов ХГД без урахування клінічних ознак ДСТ у конкретного пацієнта може
негативно впливати на перебіг та прогноз захворювання та визначати
неефективність терапевтичних засобів.
З огляду на той факт, що HBD-2 синтезується епітелієм шлунку у відповідь
на будь-яке ушкодження, цей АМП можна розцінювати як молекулярний маркер
запалення його СО [173]. Так, в роботі показано значне підвищення експресії
HBD-2 в біоптаті СОШ при HP-асоційованих гастритах у дорослих [76, 125].
Досліджень по виявленню HBD-2 в слині нами не знайдено.
При визначенні вмісту HBD-2 в слині встановлено, що найбільш високі його
концентрації виявлені у дітей 2-ї групи, що мали виражені запальні процеси СО
верхніх відділів ШКТ. Концентрація HBD-2 у дітей цієї групи була в межах
[(3,16±0,04) нг/мл], що достовірно різнилось з групою контролю [(2,64±0,09)
нг/мл]. У дітей з диспластичними проявами концентрації HBD-2 були низькими:
не обтяжених гастродуоденальною патологією – [(1,89±0,12) нг/мл], а найменші
показники при ХГД – [(1,72±0,07) нг/мл].
Низькі концентрації HBD-2 у дітей з поєднаною патологією відносно групи з
ХГД та контрольної може свідчити про вроджену недостатність їх синтезу або про
інтенсивне виснаження захисних функцій СО у пацієнтів з поєднаною патологією,
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що є обтяжуючим фактором перебігу запальних захворювань ШКТ у такої
категорії дітей.
Результати отриманих даних можна поясними збільшенням іонної сили
розчину при високій концентрації солей і білків плазми в СО у дітей з ДСТ. При
цьому, конкурентне пригнічення антимікробної активності дефензинів може
виникати шляхом утворення комплексів з α-антитрипсином, α-антихімотрипсином
та α-макроглобуліном або обумовлюватись АДФ-рібозіліруванням пептиду, що
опосередковано знижує його антимікробну активність.
При ХГД в локальних секретах підвищується концентрація IgA, що визначає
зміни місцевого імунітету в бік підсилення місцевого захисту, в той час, як при
поєднаній патології (ХГД на тлі ДСТ) відмічається зниження продукції та секреції
IgA, що свідчить про недостатність та/або виснаження локальних захисних
механізмів.
Діти з поєднаною патологією при запальному процесі демонструють
підвищений рівень IgA в КФ. Враховуючи те, що продукція sIgA підвищується при
процесах, які потребують додаткового захисту відкритих біотопів, а саме СО,
підвищення його вмісту визначає посилення тимчасових адаптаційних резервних
саморегуляцій, спрямованих на формування механізмів адаптації до стресу при
зміні навколишніх умов. При будь-яких запальних процесах ШКТ, в тому числі, і
його верхніх відділів ШКТ неодмінно виникає порушення складу кишкового
мікробіоценозу, який характеризується зниженням кількості біфідобактерій,
лактобацил та проліферацією потенційно патогенної мікрофлори. При такій
реакції організму в підслизовому шарі включається місцево синтез sIgA, для
запобігання патологічної колонізації кишечника і ескалації інфекційного процесу
[142]. Проте, слід враховувати, що особливу цінність мають не абсолютні значення
показника місцевого імунітету sIgA, а його зміни в часі, що має значення для
спостереження за ходом розвитку захворювання і контролем лікування пацієнта,
що, можливо, визначає різницю в його показниках за даними різних дослідників.
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У дітей з поєднаною патологією відмічається зменшення секреції IgG
відносно дітей з ХГД без ДСТ, як в слині, так і КФ, що опосередковано визначає
зниження здатності до нейтралізації агресивних факторів (потенційно патогенних
бактерій, вірусів, токсинів), більш низьку здатність до активації системи
компліменту та зменшення процесів фагоцитозу.
Концентрація фактору неспецифічного гуморального імунного захисту
лізоциму в локальних секретах є достовірним імунологічним маркером
функціонального стану кишечника, показником резистентності, що відображає
стан імунологічної реактивності організму, активність запального процесу та
прогноз захворювання.
У дітей з ХГД середньостатичні дані не відрізнялись від контрольних
величин, що протирічить результатам Романенко Е.Г. [91]. При аналізі розподілу
вірогідності діти з ХГД мають найбільшу дисперсію значень та асиметрію даних, а
також значне число викидів показників. Такі результати свідчать про можливу
залежність синтезу лізоциму від періоду хвороби, її тривалості та тяжкості, що
визначає необхідність персоніфікованого підходу до визначення цих результатів.
Зниження рівня лізоциму в слині та КФ дітей з ХГД, що перебігають на тлі
ДСТ визначає недостатність неспецифічної ланки гуморальної імунної відповіді,
що пов'язана з первинним дефектом мікромакрофагальної ланки імунологічного
захисту організму та збільшенням лімфоплазмоцитарної і гранулоцитарної
інфільтрації в місцях запалення, що погіршує перебіг запальних процесів ШКТ, під
час яких розвивається деструкція захисного прошарку СО, що в подальшому
призвиде до посилення дистрофічних змін та підвищить ризик розвитку
атрофічних процесів СО.
Виявлене підвищення рівня ГАГ в обох групах дітей з клінічними проявами
ДСТ підтверджує наявність динамічної деструкції біосинтезу колагену й інших
білків міжклітинного матриксу у цих груп пацієнтів в бік превалювання процесів
його деградації.
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Фукоза, яка володіє сильними цитопротективними властивостями, надає СО
вологість і еластичність, оберігаючи її від впливу протеолітичних ферментів
стійких до муцинів, міститься у багатьох олігосахаридах, глікопротеїнах і
гліколіпідах та, ймовірно, має критичне значення для процесів взаємодії з
мікробіотою порівняно з іншими вуглеводами. Вона є не тільки енергією для
клітин і живильним середовищем для корисних мікроорганізмів в кишечнику, але
й тимчасовим конкурентним інгібітором для лектинів патогенів, що дозволяє
знизити навантаження на муциновий прошарок, даючи можливість нормалізувати
мікробіоту, впливає на експресію мікробних метаболічних шляхів і зменшує
експресію бактеріальних генів вірулентності, а також покращує толерантність
макроорганізму до фізіологічної мікробіоти. Швидке фукозування - захисний
механізм, який використовує ресурси макроорганізму для підтримки взаємодій з
мікробами під час патоген-індукованого стресу. Отже, збільшення рівня фукози в
КФ у дітей відображає ступінь деструкції СТ та вказує на виведення глікопротеїдів
при запальних процесах в верхніх відділах ШКТ на фоні ДСТ. Означене
обумовлює формування адаптивної реакції організму та компенсаторну секрецією
слизу з високими цитопротекторними властивостями, що в подальшому призведе
до виснаження захисних властивостей муцинового прошарку і розвитку
деструктивних процесів, а з віком - до підвищеної деструкції тканин, що може
виникати як в результаті дії патогенної мікрофлори, так і бути пов’язаною з
погрішностями в харчуванні, що негативно впливає на ентероцити СО ШКТ,
вказуючи на розпад колагену та подальший розвиток деструкції СТ.
Таким чином, у дітей з ХГД встановлені зміни окремих імунологічних та
біохімічних складових мукоциліарного прошарку, в основі яких лежить
об’єднуючий ефект процесу запалення, що добре простежується за рівнем
показників неінвазивних методів обстеження. У дітей з запальними процесами в
верхніх відділах ШКТ спостерігається очікуване зростання HBD-2, лізоциму, sIgA,
IgA, та IgG, фукози, СК. При розвитку гастродуоденіту на тлі ДСТ локальні
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складові слизового прошарку набувають особливостей, спостерігається зворотна
картина: рівень молекулярного маркеру HBD-2, імуноглобулінів, лізоциму та СК
нижчі за такі не лише при ХГД, але і у здорових дітей.
Отримані результати доводять, що при розвитку запального процесу в
шлунку у дітей з ДСТ достовірно змінюється склад окремих біохімічних констант
в СО, а саме протеогліканів, які входять до складу клітинних мембран і слизових
секретів. У них підвищується концентрація фукози та знижується вміст СК, що
свідчить про можливість часткового розпаду глікопротеїнів, до складу яких
входять і ГАГ, які у цієї категорії дітей теж підвищуються. Збільшення виведення
ГАГ, як зв’язуючого елемента для води в міжклітинній рідині, вказує на
зменшення щільності міжклітинного матриксу, підвищення кількості секрету –
муцинового прошарку, який має меншу в’язкість, що збільшує дряблість
ексрацелюлярного макриксу ШКТ. Виявлене підвищення рівня ГАГ в обох групах
дітей з клінічними проявами ДСТ підтверджує наявність динамічної деструкції
біосинтезу колагену й інших білків міжклітинного матриксу у цих груп пацієнтів з
відносним превалюванням процесів його деградації. Високий рівень фукози та
низький СК у дітей з ДСТ віддзеркалюють ступінь деструкції СТ та вказують на
інтенсивність виведення глікопротеїдів при запальних процесах. Означене
обумовлює формування адаптивної реакції організму та компенсаторну секрецією
слизу з високими цитопротекторними властивостями, що в подальшому призведе
до виснаження захисних властивостей муцинового прошарку і розвитку
деструктивних процесів, а з віком – до підвищеної деструкції тканин, що може
виникати, як в результаті дії патогенної мікрофлори, так і бути пов’язаною з
погрішностями в харчуванні, що негативно впливає на ентероцити, вказуючи на
розпад колагену і на подальший розвиток деструктивних процесів СТ у дітей.
У дітей з поєднаною патологією виявлені зміни прошарку визначають
дестабілізацію захисних функцій СО, їх меншу витривалість для проникнення
токсинів та алергенів, що збільшує вірогідність раннього розвитку деструктивних
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процесів, призводить до сповільненої регенерації та дестабілізації слизового
захисту та зниження резистентності СО гастродуоденальної зони. Отже,
асоційована з дисплазією патологія верхніх відділів ШКТ не тільки змінює перебіг
захворювань цієї системи, але діє як обтяжуючий фактор на перебіг основного
патологічного процесу.
Застосування в практиці лікаря вищевказаних неінвазивних методів
діагностики дає можливість діагностувати хвороби органів травлення найменшим
із можливих травматичних методом для психіки дитини і прогнозувати їх перебіг,
що в подальшому може стати способом не тільки визначення своєчасної терапії,
але й застосування персоніфікованих підходів лікування, що, в свою чергу, стане
профілактикою небезпечних ускладнень та поліпшить якість життя такої категорії
хворих. Дезорганізацію СТ потрібно розглядати як єдиний, системний процес, що
вимагає певних підходів до діагностики і терапії пацієнтів, спрямованих не лише
на терапію основного (хронічного) захворювання, а й на поліпшення метаболічних
процесів в ектрацелюлярному просторі.
Порівняльний розгляд показників по групах з використанням описових
статистик

та

одномірного

апарату

статистичного

висновку

дає

дещо

фрагментовану, обмежену картину складного, системного явища. Лише деякі пари
показників дозволяють класифікувати всі 4 групи із загальною точністю вище 75,0
% - sIgA та HBD-2 в КФ, лізоцим в КФ та IgA в слині, HBD-2 в КФ, фукоза та
HBD-2 в КФ, ГАГ та лізоцим в КФ і СК та фукоза в КФ.
На основі вимірів імунобіохімічних показників можна стверджувати
існування як мінімум двох факторів, що забезпечують варіативність значень вимірів
в кожній групі: фактор набутого запального процесу та фактор наслідкового
порушення фізіології СТ. При спробі скористатися отриманими результатами в
діагностиці ХГД на тлі ДСТ у нових пацієнтів виникають труднощі, пов’язані саме з
залежністю середнього рівня показнику від наявності цих факторів.
Задачу визначення нового пацієнта до конкретної групи доцільно вирішувати
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при використанні одразу декількох показників, тобто знайти кордони між зонами,
які відповідають кордону між діагнозами, при застосуванні LDA та QDA. Нами
представлено точність класифікацій однієї групи відносно трьох інших в відсотках,
отримано зони діагнозів, знайдено найбільш прогностично корисні «двійки», які
доцільно використовувати при автоматичній діагностиці пацієнтів.
При застосуванні ФА 13 показників спроектовано в 2 головних з достовірним
підтвердженням класифікації та виявлена кореляційна інтерпретація, яка показує
конфігурацію в системі ГК, характерну для певної діагностичної групи. Група з
коморбідними проявами (ХГД на тлі ДСТ), незважаючи на свій розмитий
характер, який проявляється нечіткими кордонами в порівнянні з межами інших
класів в просторах різних показників, є, тим не менш, не інтерполяцією окремих
станів ( ХГД і ДСТ), а повноцінним «діагнозом», що було в повній мірі виявлено
завдяки переходу до двофакторного базису з промакс-обертанням.
Визначено

кореляційні

конфігурації

характерні

кожній

групі

та

сформулюванні діагностичні правила методом головних компонентів. Здоровим
дітям притаманна незалежність практично усіх показників, а дані пацієнтів 1-ї
групи мають вельми скорельовану підгрупу показників (фукоза, СК, IgA в КФ), які
антикорельовані з sIgA в КФ, для них характерна пара з антикорелюючими
властивостями IgG, sIgA та ГАГ в КФ, що підтверджує гібридність цієї групи, та
принципово відрізняє від 2-ї групи.
При проведені біопсії СО шлунку та ДПК дітям з ХГД встановлені
структурні

зміни,

які

у

81,3%

дітей

характеризувались

лімфоцитарно-

плазмоцитарною інфільтрацією ВП та епітелію залоз, у 68,8% – набряком, 62,5% –
дистрофічними змінами епітелію, 52,9% – вогнищами фіброзу, 47,1% – зміною
архітектоніки залоз, еозинофільною інфільтрацією, що підтверджувало запальний
ґенез захворювань верхніх відділів ШКТ.
В біоптатах СО пацієнтів з вираженим ступенем ДСТ, частими
загостреннями, які потребували стаціонарного лікування, з найбільшою частотою
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визначались щільна лімфоцитарно-плазмоцитарна інфільтрація ВП та епітелію залоз
(81,3 %), виражений набряк дифузного характеру (68,8%), порушення архітектоніки
дистрофія епітелію (62,5%,), мікроерозії шлунку (6,7%), інфільтрація еозинофілами
≥ 10-15 клітин в полі зору (43,8%) та розповсюджені вогнища фіброзу у ВП (37,5%).
У 37,5% цих дітей за даними гістологічних досліджень встановлено виражений,
антральний, неактивний ХГД, у 31,2% - помірний, антральний, неактивний та
помірний, а у 12,5% - антрально-фундальний, неактивний, у 6,3% дітей - виражений,
антрально-фундальний, неактивний та ерозивний гастродуоденіт. Встановлено
залежність морфологічних змін СОШ та ДПК від ступеня вираженості ДСТ:
вогнища фіброзу OR=1,13 (1,00-1,28), інфільтрація еозинофілами OR=0,83 (0,760,90), дистрофічні зміни епітелію OR=1,08 (1,01-1,15), зміна архітектоніки залоз
OR=2,28 (2,14-2,42). У 87,5% цієї категорії дітей інтенсивність PAS-реакції знижена
порівняно с дітьми з ХГД без ДСТ [OR=0,14 (CI 0,02–0,88)] або не проявлялась
взагалі, що свідчило про порушення у них позаклітинного матриксу, перивазальне
зниження нейтральних ГАГ та/або їх відсутність, що посилювало формування
інтерстиціального набряку, мікроциркуляторних порушень та проникливість
слизового бар’єру.
Середня експресія колагену IV типу у дітей з ХГД без ДСТ не виражена,
спостерігалась, в основному, в стінці судин м’язової та ВП з інтенсивністю та
розповсюдженістю 1-2 б, а в БМ поверхневого епітелію та епітелію крипт в вигляді
тонкої переривчастої смуги. У пацієнтів з асоційованою патологією інтенсивність
експресії колагену IV типу в БМ поверхневого епітелію та епітелію залоз перевищує
показник у дітей без ознак ДСТ в 1,72 рази (р=0,003), а по розповсюдженості – в 1,6
рази (р= 0,009). Інтенсивна руйнація генетично зміненого колагену ІV типу у дітей з
ДСТ призводить до його розрідження, розщеплення та відкладення в БМ, як
результат збільшенняя проникнення в тканини білків та глікопротеїнів плазми крові,
посилюється запальний процес, що стає своєрідною причиною «замкнутого кола».
Після проведення терапії згідно протоколу V Маастрихтського консенсусу
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[160], в якому рекомендовано при H. pylori-асоційованих запальних процесах
призначати

пробіотичні

препарати, проведені

курси

адьювантної

терапії

вітчизняним комплексним мультипробіотичним препаратом з включенням гелю
смектиту по 1 пакетику 3 рази на добу між прийомами їжі курсом 20 днів.
Оцінка клінічних симптомів до та після терапії визначила зменшення
інтенсивності абдомінального больового (p=0,01) та диспептичного синдромів
(p=0,01), скорочувалась частота та тяжкість рецидивів (p=0,04).
Відмічалось поліпшення емоційного стану (зменшення знервованості,
лабільності, тривожності), збільшення тривалості сну, підвищення фізичної
активності та витривалості, зниження частоти та тяжкості головного болю, що
обумовлено зниженням проявів загальної неспецифічної інтоксикації (p=0,03).
Включення мультипробіотика до комплексного лікування ХГД на тлі ДСТ
сприяло нормалізації окремих показників локальних захисних механізмів, а саме
підвищенню рівня HBD-2 в слині – [(1,93±0,06) нг/мл] і КФ – [(27,02±1,38) нг/мл],
(pслина=0,03, pКФ=0,03), показників гуморального імунітету та лізоциму як в слині
(p=0,001), так і в КФ (p=0,001) що визначає збільшення протидії прикріпленню
патогенних мікроорганізмі до СО. Дослідження в динаміці свідчило також про
зменшення концентрації фукози та підвищення СК, наближаючи ці показники до
таких в групі контролю, (pфукоза=0,046, pск=0,002), що опосередковано свідчить про
зниження інтенсивності деструктивних процесів. Фукоза, яка міститься у багатьох
олігосахаридах, глікопротеїнах і гліколіпідах, має критичне значення для процесів
взаємодії з мікробіотою порівняно з іншими вуглеводами та є не тільки енергією
для клітин і живильним середовищем для пробіотичної мікрофлори, але й
тимчасовим конкурентним інгібітором для лектинів патогенів, що дозволяє
знизити навантаження на муциновий прошарок, даючи можливість нормалізувати
мікробіоту. Підвищення вмісту СК, як найбільш мобільних структур муцинового
прошарку, визначало зменшення розпаду полімерних структур слизу та
нормалізацію синтезу окремих компонентів слизового гелю.
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ВИСНОВКИ
1. Частота дітей з дисплазією сполучної тканин прогресивно збільшується у
всьому світі (13,0% - 65,0%), у школярів м. Києва та Київської області - до 37,8%.
Хронічна соматична патологія, яка формується у такої категорії дітей має
особливості перебігу та прогнозу, що необхідно враховувати при діагностиці та
визначенні тактики лікування. У пацієнтів з захворюваннями ШКТ як органу, що
містить найбільшу кількість колагенових волокон, частота ДСТ коливається від
30% до 72%, що визначає актуальність дослідження асоційованої патології у дітей
для обґрунтування та розробки персоніфікованих підходів до діагностики і терапії
такої категорії хворих.
2. Встановлено, що особливостями клінічного перебігу ХГД на тлі ДСТ є:
ранній дебют захворювання (6,0±1,1) років, р<0,05, прогредієнтний перебіг з
щорічними сезонними загостреннями, рецидивами та субклінічною маніфестацією
- помірно інтенсивний, тривалий, ниючий абдомінальний больовий синдром з
нечіткою локалізацією больових відчуттів [OR = 6,09 (CI 1,21–30,61)], що
поєднується з вираженими проявами симптомів неспецифічної інтоксикації [OR =
5,88 (CI 1,31–26,38)]. Частота та вираженість клінічних симптомів пропорційна
ступеню диспластичних уражень, що є відображенням системності процесу та
його обтяжливого впливу на перебіг ХГД.
3. При гастродуоденальних запальних процесах у дітей частота визначення
недостатності клапанно-сфінктерного апарату (недостатність кардії - у 63,6%,
дуоденогогастрезофагальний рефлюкс - у 90,9%), вісцероптозів (гастроптоз - у
54,5%)

збільшується

відповідно

ступеню

вираженності

фенотипових

диспластикозалежних ознак, що визначається мезенхімальною неспроможністю
гладком’язових волокон, слабкістю периферичної іннервації та доводить
залежність їх формування від вмісту колагену у ВП при зниженні функціональних
властивостей сполучнотканинного матриксу СОШ.
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4. У хворих на ХГД в слині та КФ встановлено підвищення HBD-2,
лізоциму, sIgA, IgA, IgG, в основі яких лежить ефект запалення, а у дітей з ХГД на
тлі ДСТ означені показники знижені, р<0,05, що визначає вроджену недостатність
їх синтезу або інтенсивне виснаження захисних функцій СО та є обтяжуючим
фактором для перебігу патологічних процесів у пацієнтів з поєднаною патологією.
5. При розвитку запального процесу в верхніх відділах ШКТ у дітей з ДСТ
змінюється склад протеогліканів СО, які входять до складу клітинних мембран і
слизових секретів: підвищується виведення ГАГ, як зв’язуючого елемента для
води в міжклітинній рідині – [(1,07±0,09)мкМ/мг], фукози [(2,0±0,09)мкМ/мг],
знижується вміст СК [(7,22±0,45)мкМ/мг], р<0,05.
6. Встановлено, що морфологічні зміни СОШ та ДПК при ХГД у дітей
характеризуються вираженою лімфогістіоцитарною інфільтрацією зі значним
вмістом еозинофілів, поширеним набряком, дистрофічними змінами епітелію залоз
та розповсюдженими вогнищами фіброзу, що визначає високий ризик ранньої
хронізації з формуванням істинних атрофічних процесів, частота та вираженість
яких залежать від ступеню ДСТ. Гістохімічно в СО біоптатів дітей із ХГД
встановлено виражену інтенсивну PAS-реакцію [OR=0,14 (CI 0,02–0,88)]
порівняно з дітьми з асоційованою патологією, у 87,5% яких виявляється
перивазальне зниження нейтральних ГАГ та/або їх відсутність, що посилює
формування інтерстиціального набряку, мікроциркуляторних порушень та
проникливість слизового бар’єру.
7. При ХГД у дітей із ДСТ експресія колагену IV типу у БМ поверхневого
епітелію та епітелію залоз перевищує показник у дітей без ознак дисплазії – в 1,72
рази, а по розповсюдженості – в 1,6 рази, що визначає порушення будови
епітеліальних, судинних БМ і визначає можливість прогресування фіброзу у цих
дітей. Порушення формування опорнотрофічних функцій СТ і периваскулярного
екстрацелюлярного матриксу знижують регенераторні функції з розвитком атрофії
СО та раннього формування фібротичних процесів, що може бути однією з
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основних причин частих рецидивів запального процесу та недостатньої
ефективності терапевтичних заходів.
8. Для ідентифікації діагнозів (ХГД, ХГД на тлі ДСТ) встановлена
відповідність імунобіохімічних показників в локальних секретах з біологічним
підґрунтям та з надійністю 86,5% підтверджено існування двох факторів
варіативності значень вимірів: фактор набутого запального процесу та фактор
порушення фізіології СТ. В просторах двійок нетрансформованих показників
діагностичні межі носять нетривіальний характер та дають високу надійність
коректної класифікації (82,5-70,6%). Для достовірної ідентифікації діагнозу ХГД
на тлі ДСТ доцільно розглядати двійки показників фукоза-СК; HBD2-sIgA; HBD2лізоцим в КФ.
9. Встановлено, що варіація значень показників оптимально пояснюється
двомірною системою ГК, що дозволяє ідентифікувати діагностичну групу
нетривіальною множиною напрямків: група здорових дітей характеризується
незалежністю більшості показників у просторі ГК; група з ХГД на тлі ДСТ скорельованою підгрупою - фукоза, СК, IgA в КФ, антикореляцією з sIgA в КФ та
IgG, ГАГ в КФ, що підтверджує її гібридність; група з ХГД - корелюючими
показниками IgA, IgG та ГАГ, sIgA в КФ.
10. Доведено, що включення мультикомпонентного пробіотика з гелем
природного мінералу смектиту до схеми лікування ХГД призводить до
нормалізації клінічної симптоматики, окремих складових глікопротеінів слизу
(фукоза, СК) та факторів неспецифічного імунітету в слині та КФ (HBD-2, лізоцим,
sIgA, IgA, IgG), p≤0,05.
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ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
Для впровадження в практику охорони здоров’я рекомендується:
1. Дітям від батьків з фенотиповими ознаками дисплазії сполучної тканини і
функціональними та органічними ураженнями ШКТ, за наявності в анамнезі
перинатальної патології з розвитком гіпоксії (токсикоз, загроза переривання
вагітності на ранніх термінах, патологічні пологи, асфіксія, недоношеність,
затримка внутрішньоутробного розвитку з морфофункціональною незрілістю,
перинатальні ішемічні ураження плаценти), низький ІМТ та фенотипові ознаки
ДСТ, для запобігання розвитку запальних процесів в верхніх відділах ШКТ
необхідно проведення заходів (грудне вигодовування, раціональне харчування
збагачене білками, желатинвмісними продуктами, мікроелементами та вітамінами,
запобігання стресам, психологічному перевантаженню, санації хронічних вогнищ
інфекції).
2. При наявності мінімальної клінічної симптоматики уражень верхніх
відділів ШКТ у дітей з ДСТ необхідне активне спостереження, що обумовлено
субклінічною маніфестацією запального
прогредієнтним

або

рецидивуючим

процесу верхніх

перебігом,

зі

відділах

своєчасною

ШКТ,

ретельною

діагностикою, а при встановлені діагнозу ХГД – активне лікування згідно наказу
МОЗ України від 29.01.2013 №59 з подальшим моніторування стану здоров’я.
3. Застосування неінвазивних інструментальних методів діагностики (ГСГ)
та дослідження окремих імунобіохімічних складових слизового бар’єру (HBD-2,
IgA, IgG, sIgA, лізоциму та СК) в слині та КФ для неінвазійної діагностики ХГД
для проведення своєчасної терапії з застосуванням персоніфікованих підходів до
лікування дітей з дезорганізацією СТ, що стане профілактикою ускладнень та
поліпшить якість життя такої категорії хворих.
4.

Для

автоматичної

діагностики

асоційованої

патології

у

дітей

рекомендуються діагностичні правила незалежно або в комбінації з діагностикою
ДА двійок показників.
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5. Встановлення структурних гістологічних змін в біоптатах СОШ та ДПК
(набряк, лімфоцитарна інфільтрація епітелію залоз та ВП, вогнища фіброзу,
інфільтрація еозинофілами, зміна архітектоніки залоз та дистрофічні зміни
епітелію) у дітей з ДСТ визначає ризик неефективної відповіді на протокольну
терапію ХГД.
6. В лікуванні ХГД на тлі ДСТ доцільно до загальноприйнятої протокольної
терапії додавати курси комплексного мультипробіотика з гелем смектиту по схемі
1 пакетик 3 рази на добу між прийомами їжі курсом 20 днів.
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