
ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «ІНСТИТУТ ПЕДІАТРІЇ, АКУШЕРСТВА  

І ГІНЕКОЛОГІЇ ІМЕНІ АКАДЕМІКА О.М. ЛУК’ЯНОВОЇ  

 НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ» 

 

 

 

 

 

 
ГАЙДУЧИК ГАЛИНА АНДРІЇВНА 

 

 

 

 
                                                        УДК 616-056.3:616.34-053.2-036-07-08-092  

 

 
ПАТОГЕНЕТИЧНІ МЕХАНІЗМИ ФОРМУВАННЯ, ОСОБЛИВОСТІ 

ПЕРЕБІГУ ТА ОПТИМІЗАЦІЯ ДІАГНОСТИКИ І ЛІКУВАННЯ 

АЛЕРГІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ШЛУНКОВО-КИШКОВОГО ТРАКТУ У 

ДІТЕЙ РАННЬОГО ВІКУ 

 

 

14.01.10 – педіатрія 

 

 

 

 

 

 

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня  

доктора медичних наук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Київ – 2020 



Дисертацією є рукопис. 

 

Робота виконана в ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології ім. акад.  

О.М. Лук’янової НАМН України» (м. Київ). 

 

Науковий керівник     доктор медичних наук, профессор  

Шадрін Олег Геннадійович, 

ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені 

акад. О.М. Лук’янової НАМН України» (м. Київ),  

завідувач відділення проблем харчування та соматичних  

захворювань дітей раннього віку 

 

Офіційні опоненти: доктор медичних наук, професор  

Беш Леся Василівна,  

Львівський національний медичний університет  

імені Данила Галицького МОЗ України (м. Львів), 

завідувачка кафедри педіатрії №2;  

 

доктор медичних наук, професор 

Крючко Тетяна Олександрівна 

Українська медична стоматологічна  

академія МОЗ України (м. Полтава), 

завідувачка кафедри педіатрії №2; 

 

доктор медичних наук, професор 

Починок Тетяна Вікторівна, 

Національний медичний університет  

імені О.О. Богомольця МОЗ України (м. Київ), 

професор кафедри педіатрії №1. 

 

Захист дисертації відбудеться « 13 » жовтня 2020 р. о 13.00  годині на засіданні 

спеціалізованої вченої ради Д 26.553.01 при ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і 

гінекології ім. акад. О.М. Лук’янової НАМН України» (04050, м.  Київ, вул. П. 

Майбороди, 8). 

 

З дисертацією можна ознайомитись в бібліотеці ДУ «Інститут педіатрії, 

акушерства і гінекології ім. акад. О.М. Лук’янової НАМН України» (04050, м.  

Київ, вул. П. Майбороди, 8). 

 

Автореферат розісланий « 09  » вересня 2020 р. 

 

 

Вчений секретар  

спеціалізованої вченої ради                       Л. В. Квашніна 

 



1 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. Стрімке зростання розповсюдженості алергічних 

захворювань у світі за останні роки набуло характеру «неінфекційної пандемії» 

(Ю.Г. Антипкін та співавт., 2017; Т.О. Крючко, 2017; I. Agashe et al., 2018).  

Дебют алергії часто розпочинається в ранньому дитинстві у відповідь на їжу, 

причому у 47-60 % випадків «органом-мішенню» виступає шлунково-кишковий 

тракт (ШКТ), який безпосередньо контактує з харчовими протеїнами. Так, 

поширеність гіперчутливості до їжі за результатами стандартизованих 

епідеміологічних досліджень, проведених у різних країнах світу, в тому числі і в 

Україні, варіює залежно від віку та методу обстеження від 0,5 до 30,0 % та 

складає 2,0 - 3,0 % серед дорослих та 10,0 % серед дитячого населення.  

Розглядаючи харчову алергію (ХА), зокрема гастроінтестинальні її прояви, як 

маніфестацію «алергічного маршу», вивчення клінічних особливостей перебігу та 

патогенетичних механізмів формування алергічного запалення ШКТ у дітей 

раннього віку є актуальною проблемою сучасної педіатрії (Т.В. Починок, 2018). 

Гетерогенність імунних реакцій алергічного запалення ШКТ (IgE-залежні, 

клітинно-опосередковані, змішані) та неспецифічність гастроінтестинальних 

симптомів (зригування, блювота, кольки, діарея з домішкою слизу та/або крові, 

закрепи) значно ускладнюють своєчасну його діагностику, що на практиці 

призводить до встановлення альтернативних діагнозів та призначення 

нераціональної фармакотерапії (О.М. Охотнікова, 2019; С.М. Недельська, 2019).  

Предметом дискусій залишаються ізольовані алергічні ураження ШКТ, які 

часто потребують використання інвазивних методів дослідження для їх 

диференціальної діагностики з хірургічною патологією, запальними 

захворюваннями кишечника, целіакією (Hideaki Morita et al., 2013; A. Nowak-

Wegrzyn et al., 2017; K.Y. Wang, 2018). Встановлення комплексу ендоскопічних, 

морфологічних та імуногістохімічних критеріїв даної патології є важливим 

діагностичним аспектом, який визначатиме тактику лікувально-профілактичних 

заходів у даної категорії дітей. 

Алергічне запалення ШКТ супроводжується пошкодженням фосфоліпідів 

мембран ентероцитів із наступним вивільненням жирних кислот, ендогенний 

синтез яких безпосередньо впливає на метаболічне програмування Т-клітин, їх 

проліферацію та продукцію прозапальних цитокінів (С. Venter, 2019). Саме тому, 

дослідження жирно-кислотного спектра крові дітей раннього віку з алергічними 

захворюваннями (АЗ) ШКТ дозволить визначити специфічну метаболічну 

сигнатуру, ідентифікувати біомаркери запалення при різних типах імунних 

реакцій та розробити підходи до їх модифікації. 

Потребують вивчення патогенетичні механізми формування алергічного 

запалення ШКТ, зокрема визначення ролі ліпідних медіаторів – цистеїнілових 

лейкотрієнів у його розвитку, що дозволить обґрунтувати показання для 

індивідуалізованого призначення антилейкотрієнових препаратів у складі 

комплексної терапії АЗ ШКТ та оптимізувати вторинну профілактику розвитку 

«алергічного маршу». 

Сьогодні єдиним «золотим стандартом» діагностики ХА є елімінаційно-

провокаційна проба, яка залишається не уніфікованою для багатьох харчових 
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продуктів і може викликати загострення основного захворювання (А. Muraro et al.; 

Т.Р. Уманець, 2016). 

Розробка методів ранньої діагностики та принципів лікування 

гастроінтестинальних форм ХА має велике медико-соціальне значення, що 

визначило вибір напрямку, мети й завдань даного дослідження.  

Зв’язок з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота 

виконана згідно з планом науково-дослідних робіт ДУ «Інститут педіатрії, 

акушерства і гінекології імені академіка О.М. Лук’янової НАМН України» - 

«Вивчити патогенетичні механізми формування гастроінтестинальних розладів 

у дітей раннього віку при харчовій непереносимості та розробити методи їх 

аліментарної корекції (номер державної реєстрації 0114U003087), «Вивчити 

патогенетичні механізми формування алергічних уражень шлунково-кишкового 

тракту у дітей раннього віку з харчовою гіперчутливістю» (державний 

реєстраційний номер 0117U004534). Здобувач був відповідальним виконавцем 

вказаної роботи. 

Мета: підвищення ефективності діагностичних і лікувально-профілактичних 

заходів у дітей раннього віку з алергічними захворюваннями шлунково-

кишкового тракту на підставі визначення патогенетичних механізмів формування, 

особливостей перебігу, розробки методів діагностики, диференційованих схем 

терапії та впровадження їх в практику охорони здоров’я. 

Завдання дослідження: 

1. Провести ретроспективний аналіз структури алергічних захворювань ШКТ у 

дітей раннього віку за даними госпітальної статистики та вивчити основні 

фактори ризику їх виникнення. 

2. Визначити клінічні особливості перебігу алергічних захворювань ШКТ у дітей 

раннього віку в залежності від механізму розвитку імунних реакцій на їжу. 

3. Оцінити функціональний стан травного тракту дітей раннього віку з алергічними 

захворюваннями ШКТ за результатами водневого дихального тесту. 

4. Визначити профіль сенсибілізації до харчових та респіраторних алергенів у дітей 

раннього віку з алергічним ураженням ШКТ. 

5. Встановити ендоскопічні, морфологічні та імуногістохімічні особливості 

алергічного запалення слизової оболонки ШКТ у дітей раннього віку. 

6. Встановити потенційні біомаркери запалення у дітей раннього віку з 

алергічними захворюваннями ШКТ на підставі аналізу стану жирно-

кислотного спектра крові. 

7. Визначити роль лейкотрієнових механізмів у розвитку алергічного запалення 

ШКТ шляхом визначення концентрацій ліпідних медіаторів (цистеїнілових 

лейкотрієнів С4, D4, E4) у різних біологічних середовищах організму (кров, 

сеча, слина) дітей. 

8. Оцінити активність алергічного запалення ШКТ шляхом дослідження 

експресії прозапальних цитокінів у сироватці крові.  

9. Обгрунтувати та розробити диференційований алгоритм діагностики та 

комплекс аліментарно-медикаментозної корекції алергічних захворювань 
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ШКТ у дітей раннього віку. 

10. Визначити ефективність диференційованих схем лікування при різних типах 

алергічного запалення ШКТ у дітей раннього віку в катамнезі 

спостереження. 

Об’єкт дослідження -  алергічні захворювання ШКТ у дітей раннього віку. 

Предмет дослідження - фактори ризику розвитку та клініко-параклінічні 

особливості перебігу алергічних захворювань ШКТ, сенсибілізація до харчових та 

респіраторних алергенів, жирно-кислотний спектр крові, цистеїнілові 

лейкотрієни, прозапальні цитокіни, гістологічні маркери запалення слизової 

оболонки кишечника, ефективність лікувально-профілактичних заходів із 

застосуванням дієто- та фармакотерапії. 

Методи дослідження: анамнестичні, клінічні, катамнестичні, алергологічні, 

імунологічні, біохімічні, інструментальні, гістологічні, гістохімічні, 

імуногістохімічні, математично-статистичні. 

Наукова новизна одержаних результатів. 

Вперше комплексно вивчено клініко-параклінічні особливості перебігу 

алергічних захворювань ШКТ у дітей раннього віку в залежності від 

патогенетичних механізмів їх розвитку із застосуванням сучасних методів 

алергодіагностики на підставі аналізу жирно-кислотного спектра крові, 

визначення концентрацій цистеїнілових лейкотрієнів, прозапальних білків, 

гістологічних та імуногістохімічних характеристик алергічного запалення 

слизової оболонки травного тракту. 

Уточнено фактори, які достовірно впливають на реалізацію 

гастроінтестинальних форм харчової алергії в пери- та антенатальному періодах: 

обтяжений сімейний алергологічний анамнез, особливо по материнській лінії, 

медикаментозне лікування матері під час вагітності та обтяжений акушерський 

анамнез. 

Встановлено високу частоту полівалентної сенсибілізації на підставі 

результатів алергодіагностики за рахунок як харчових, так і респіраторних 

алергенів у дітей з алергічними захворюваннями ШКТ: до білків коров’ячого 

молока (БКМ) (89,6 % та 34,7 %), пшениці (46,3 % та 14,6 %), яйця (39,0 % та 15,9 

%), сої (6,7 % та 0,7 %), кліщів домашнього пилу (11,5 % та 4,2 %), епідермісу 

кота та собаки (11,6 % та 8,5 %), що складає патогенетичне підґрунтя для 

розвитку у них респіраторної алергії і потребує розробки заходів вторинної 

профілактики «алергічного маршу».  

Визначено інформативність результатів аплікаційних патч-тестів із 

харчовими продуктами з високою чутливістю для виявлення клітинно-

опосередкованих алергічних реакцій на пшеничну муку (76,9 %), сою (75,0 %), 

яєчний жовток (72,2 %) та білок (70,4 %), курятину (71,4 %). 

Доведено участь обох типів реакцій (IgE-залежних та клітинно-

опосередкованих) у патогенезі алергічних захворювань ШКТ у 25, 9 % дітей - за 

рахунок виявлення сироваткових sIgE до харчових білків у 17,5 % дітей із 

клітинно-опосередкованим типом імунних реакцій та реакцій гіперчутливості 
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сповільненого типу, за результатами патч-тестів, у 8,4 % дітей з IgE-залежним 

типом реакцій.  

Вперше на підставі результатів елімінаційно-провокаційної проби 

встановлено основні причинно-значущі харчові алергени, які індукують розвиток 

алергічного запалення ШКТ у дітей раннього віку: БКМ (84,1 %), яйце (42,5 %), 

пшениця (14,6 %), соя (2,9 %). 

Встановлено розповсюдженість та клінічну значимість інтолерантності до 

лактози (58,7 %) у дітей раннього віку, яку можна розцінити, як вторинну, що 

виникає у поєднанні з лактозо-залежним надлишковим бактеріальним ростом 

(23,2 %) на тлі алергічного запалення тонкої кишки.  

Вперше визначено біомаркери прозапальної спрямованості ліпідного спектра 

крові при алергічному запаленні травного тракту у дітей раннього віку в 

залежності від механізму його розвитку на підставі аналізу жирно-кислотного 

спектра крові та розрахунку метаболомних індексів, які відображають 

переважання продукції прозапальних цитокінів: достовірне підвищення 

ліпогенного індексу (р=0,02) при IgE-залежному типі реакцій, що вказує на 

активацію процесів ліпогенезу, та збільшення індексу активності Δ6-десатурази-

елонгази-Δ5-десатурази при клітинно-опосередкованому алергічному запаленні, 

який демонструє підвищення біодоступності арахідонової кислоти та її 

прозапальних метаболітів (ейкозаноїдів).  

Вперше в педіатричній практиці встановлено вірогідне підвищення 

концентрацій ліпідних медіаторів (цистеїнілових лейкотрієнів) (р<0,001) у 

біологічних середовищах (кров, сеча, слина) дітей раннього віку з алергічним 

ураженням ШКТ, що підтверджено Деклараційними патентами України на 

корисну модель: №130859 «Спосіб діагностики алергічного ентероколіту у дітей 

раннього віку», №134044 «Спосіб діагностики IgE-незалежних алергічних 

уражень шкіри та шлунково-кишкового тракту у дітей раннього віку». Отримані 

результати розширюють патогенетичні уявлення щодо алергічного запалення в 

органах травлення і визначають показання до індивідуалізованого призначення 

блокатора лейкотрієнових рецепторів. 

Доведено суттєві зміни імунної регуляції при алергічному ураженні ШКТ у 

дітей раннього віку, а саме: вірогідне (р<0,001) підвищення експресії 

прозапальних цитокінів (IL-5, TNF-α) у сироватці крові, що уточнює особливості 

еозинофільного запалення на підставі оцінки концентрацій прозапальних білків 

(еозинофільного катіонного білка та фекального кальпротектина), які можна 

вважати маркерами гостроти та тяжкості гастроінтестинального синдрому. 

Уточнено особливості ендоскопічних, морфологічних і імуногістохімічних 

характеристик у діагностиці алергічних уражень ШКТ у дітей раннього віку. 

Вперше розроблено і науково обґрунтовано алгоритм ранньої діагностики 

алергічних захворювань ШКТ у дітей раннього віку в залежності від характеру 

вигодовування. Обґрунтовано диференційований підхід до лікувально-

профілактичних заходів у дітей раннього віку з алергічним ураженням ШКТ з 

розробкою індивідуалізованих схем лікування із застосуванням в якості 

супровідної терапії омега-3-поліненасичених жирних кислот, Lactobacillus 
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rhamnosus GG або їх ферментативних лізатів у поєднанні з фармакотерапією 

(монтелукаст) та доведено їх високу ефективність. 

Практичне значення одержаних результатів. Основні результати роботи 

мають безпосереднє відношення до практичної діяльності педіатрів, дитячих 

гастроентерологів та алергологів і спрямовані на підвищення ефективності 

діагностичних та лікувально-профілактичних заходів у дітей раннього віку з 

алергічними захворюваннями ШКТ. 

На підставі отриманих результатів роботи запропоновано до використання 

алгоритм ранньої діагностики алергічних захворювань ШКТ у дітей раннього віку 

в залежності від характеру вигодовування. Для визначення толерантності до 

білків коров’ячого молока у дітей на штучному вигодовуванні, рекомендовано в 

умовах стаціонару після ефективної діагностичної елімінаційної дієти при 

відсутності протипоказань проведення відкритої оральної провокаційної проби з 

безлактозною сумішшю/молоком. Дітям, як на грудному, так і на штучному 

вигодовуванні, для діагностики алергії до інших харчових алергенів після 

ефективної їх елімінації, рекомендовано ротаційне діагностичне введення 

харчового продукту до раціону. 

Запропоновано і впроваджено в практику удосконалений метод дослідження 

моторики ШКТ, що підтримано патентом України на винахід №115287 «Спосіб 

діагностики стану шлунково-кишкового тракту при харчовій непереносимості у 

дітей раннього віку за допомогою водневого дихального тесту». 

Доповнено перелік обстежень для раннього виявлення алергічних уражень 

ШКТ: для діагностики реакцій гіперчутливості сповільненого типу на їжу 

доцільно проведення аплікаційних патч-тестів із харчовими продуктами, що 

дозволить індивідуалізувати елімінаційну дієту. Для оцінки стану інтолерантності 

до лактози та лактозо-залежного надлишкового бактеріального росту в 

кишечнику рекомендовано проведення водневого дихального тесту з 

навантаженням харчовою лактозою. 

Для моніторингу активності запального процесу та оцінки ефективності 

дієто- та фармакотерапії у дітей раннього віку з харчовою алергією 

запропоновано до впровадження визначення маркерів активності алергічного 

запалення (фекального кальпротектина та еозинофільного катіонного білка).  

Для неінвазивної діагностики алергічного запалення травного каналу 

доцільно проводити визначення вмісту цистеїнілових лейкотрієнів у сечі або 

слині.  

Запропоновано до використання морфологічні та імуногістохімічні критерії 

алергічного запалення ШКТ, які можуть бути рекомендовані для диференціальної 

діагностики із запальними захворюваннями кишечника: інфільтрація власної 

пластинки слизової оболонки запальними клітинами із достовірним збільшенням 

кількості еозинофілів (>10 еозинофілів у полі зору мікроскопа), підвищення 

експресії CD68-макрофагів, IgA та IgE у слизовій оболонці дванадцятипалої 

кишки.  

Рекомендовано до використання розроблені індивідуалізовані схеми 

лікування дітей раннього віку з алергічним ураженням ШКТ із застосуванням 
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омега-3-поліненасичених жирних кислот, Lactobacillus rhamnosus GG або їх 

ферментативних лізатів у поєднанні з фармакотерапією (монтелукаст).  

Впровадження результатів дослідження в практику. Результати роботи 

впроваджено в діяльність дитячих лікувальних закладів Бориспільської ЦРЛ 

Київської області, дитячої клінічної лікарні №5 (м. Київ), Комунального закладу 

«Харківська міська дитяча поліклініка №2» (м. Харків), Товариства з обмеженою 

відповідальністю «Ісіда-INF» (м. Київ), Київської міської дитячої клінічної лікарні 

№1, дитячої клінічної лікарні №8 (м. Київ), Полтавської обласної дитячої лікарні. 

Теоретичні положення та практичні рекомендації дисертаційного 

дослідження включено до навчального процесу на кафедрі педіатрії 

післядипломної освіти Національного медичного університету імені О.О. 

Богомольця, кафедрах педіатрії №1 та №2 Національної медичної академії 

післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, кафедрі педіатрії №1 Львівського 

національного медичного університету імені Данила Галицького. 

За матеріалами дисертації видано 1 методичні рекомендації «Особливості 

діагностики та підходи до лікувально-профілактичного харчування дітей раннього 

віку з алергією до білків коров’ячого молока», 1 інформаційний лист № 249-2015 

«Оптимізація лікування атопічного дерматиту у дітей раннього віку із 

застосуванням продуктів функціонального харчування».  

Особистий внесок здобувача. Автором самостійно проведено літературний 

та патентний пошуки з наступним узагальненням їх результатів, обрано напрямок 

дослідження і формулювання теми. Самостійно проведено аналіз 

інструментальних методів дослідження і статистична обробка отриманих 

результатів. Особисто здобувачем написано всі розділи дисертації, 

сформульовано основні положення і висновки, практичні рекомендації, 

підготовлено до друку всі публікації і виступи, проведено впровадження 

отриманих результатів у роботу лікувально-профілактичних закладів України.  

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертаційної 

роботи доповідались та обговорювались на міжнародних та всеукраїнських 

наукових форумах: ХVІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції 

«Актуальні питання педіатрії». Сідельниковські читання (м. Дніпро, 2015); 

Міжрегіональній науково-практичній конференції з міжнародною участю, 

«Педіатрична гастроентерологія: наука і практика» (м. Харків, 2015); Науковому 

симпозіумі з міжнародною участю «Різдвяні читання: Харчова алергія – проблема 

ХХІ століття» (м. Львів, 2015); Науково-практичній конференції з міжнародною 

участю «Актуальні питання респіраторної та алергічної патології у дітей» (м. 

Київ, 2015, 2016); Науково-практичній конференції «Мультипробіотики в 

профілактиці та лікуванні найбільш поширених захворювань» (м. Київ, 2015); VI 

Міжнародному медичному форумі. ІV міжнародному медичному конгресі. 

Круглий стіл «Актуальні проблеми алергії у дітей» (м. Київ, 2015); Науково-

практичній конференції «Медико-соціальні аспекти діагностики, лікування та 

реабілітації захворювань у дітей» (м. Київ, 2015); Науково-практичній 

конференції «Актуальні питання дитячої гастроентерології» (м. Київ, 2015); 

International Scientific Conference on Probiotics and Prebiotics (м. Будапешт, 2016); 

ІІ Науковому конгресі за міжнародною участю: «Актуальні питання дитячої 
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гастроентерології» (м. Київ, 2016); Науково-практичній конференції «Сучасні 

проблеми педіатричної дієтології», (м. Київ, 2016); ХVIII Всеукраїнській науково-

практичній конференції «Актуальні питання педіатрії». Сідельниковські читання 

(м. Львів, 2016); Конференції, присвяченій 100-річчю заснування 

Дніпропетровської медичної академії (м. Дніпро, 2016); Науково-практичній 

конференції з міжнародною участю «Нові медичні технології в педіатрії та 

сімейній медицині» (м. Одеса, 2016); VIІІ Міжнародному медичному форумі.VІ 

міжнародному медичному конгресі. Круглий стіл «Проблеми харчової алергії і 

непереносимості у дітей» (м. Київ, 2017); ІІІ Науковому конгресі з міжнародною 

участю «Актуальні питання дитячої гастроентерології» (м. Київ, 2018); Науково-

практичній конференції з міжнародною участю «Педіатрія – на все життя» (м. 

Київ, 2018); Науково-практичній конференції з міжнародною участю «Новітні 

технології у педіатричній науці, практиці та освіті» (м. Одеса, 2018); ХХ 

Всеукраїнській науково-практичній конференції з міжнародною участю 

«Актуальні питання педіатрії». Сідельниковські читання (м. Харків, 2018); 4-rd 

Probiotics and Prebiotics congress (м. Сан Дієго, 2019); Національній науково-

практичній конференції з міжнародною участю «Запальні та функціональні 

захворювання кишечника» (м. Київ, 2019); Науково-практичній конференції з 

міжнародною участю «Складний пацієнт в практиці педіатра» (м. Київ, 2019); 

Науково-практичній конференції з міжнародною участю «Інновації в дитячій 

гастроентерології та нутріціології в практиці дитячого та сімейного лікаря» (м. Харків, 

2019).  

Публікації. За темою дисертаційного дослідження опубліковано 28 наукових 

праць, з яких 14 статей - у фахових наукових виданнях України, які внесено до 

міжнародних наукометричних баз, 3 - в журналах, що входять до міжнародних 

наукометричних баз Web of Science, 4 - у провідних наукових виданнях інших 

держав. 4 одноосібних роботи. Видано патент України на винахід, 2 патенти 

України на корисну модель, інформаційний лист, методичні рекомендації. 

Структура дисертації. Дисертація викладена державною мовою на 279 

сторінках тексту і складається зі вступу, огляду літератури, опису матеріалів та 

методів дослідження, шести розділів власних досліджень, аналізу та узагальнення 

отриманих результатів, висновків, практичних рекомендацій та списку 

використаної літератури, що включає 322 джерела (62 - кирилицею та 260 - 

латиною) і займає 32 сторінки. Робота ілюстрована 18 таблицями і 41 рисунком. 

Дисертація містить 2 додатки, які займають 5 сторінок. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

Матеріали та методи дослідження. Для досягнення поставленої мети 

комплексно обстежено 343 дитини віком від 1 місяця до 3-х років, серед яких:  

311 дітей з ізольованими гастроінтестинальними або поєднанням 

гастроінтестинальних та шкірного симптомів, пов’язаних із вживанням їжі, з 

підтвердженим імунним механізмом їх розвитку, які, залежно від типу імунних 

реакцій, за класифікацією Європейської академії алергології та клінічної 

імунології (EAACI, 2014), були розподілені на групи: 
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I група - 164 дитини з IgE-залежним механізмом розвитку імунних реакцій у 

відповідь на їжу, серед яких: 27 дітей з оральним алергічним синдромом та 137 

хворих із негайною гастроінтестинальною гіперчутливістю, включаючи 8 дітей з 

анафілаксією; 

II група - 144 дитини з IgE-незалежним (клітинно-опосередкованим) 

механізмом розвитку імунних реакцій, серед яких: 90 дітей із хронічним 

ентероколітом, індукованим харчовими білками (ІХБ), 6 дітей з ентеропатією, 

ІХБ, 48 дітей із білок-індукованим проктоколітом). 

У трьох дітей за результатами морфологічного дослідження біоптатів 

слизових оболонок різних відділів ШКТ діагностовано еозинофільне 

захворювання ШКТ (1 дитина з еозинофільним колітом та двоє дітей з 

еозинофільним гастроентеритом), патогенез яких, згідно класифікації EAACI, 

обумовлений змішаним механізмом імунних реакцій (IgE-залежний та клітинно-

опосередкований). 

Групу порівняння склали 32 дитини аналогічного віку з необтяженим 

індивідуальним та сімейним алергологічним анамнезом для порівняння факторів 

ризику розвитку АЗ, показників водневого дихального тесту, жирно-кислотного 

спектру крові, цистеїнілових лейкотрієнів, цитокінів. 

Перший етап дослідження передбачав вивчення структури, факторів ризику, 

етіопатогенетичних та клініко-параклінічних особливостей перебігу АЗ ШКТ у 

дітей раннього віку. На другому етапі дослідження вивчали ефективність різних 

методів лікування АЗ ШКТ - алерген-специфічного (елімінаційних дієт) та 

алерген-неспецифічного (фармакотерапії). 

Діагностику АЗ ШКТ з IgE-залежним типом алергічних реакцій (оральний 

алергічний синдром, негайна гастроінтестинальна гіперчутливість, анафілактичні 

реакції на їжу) та коморбідної алергічної патології (алергічний риніт (АР), 

бронхіальна астма (БА)) проводили у відповідності до Наказу МОЗ України № 

767 від 27.12.2005 р. «Про затвердження Протоколів діагностики та лікування 

алергологічних хвороб у дітей», рекомендацій ЕААСІ Food allergy and anaphylaxis 

guidelines: diagnosis and management of food allergy (2014). Для встановлення 

діагнозу атопічного дерматиту (АД) використовували діагностичні критерії 

Hanifin та Rajka згідно Наказу МОЗ України №670 від 04.07.2016 р. Оцінка 

ступеня тяжкості перебігу АД визначалась за міжнародною шкалою SCORAD. 

Верифікація діагнозу ентероколіту, IХБ, проводилась згідно Міжнародних 

рекомендацій щодо діагностики та лікування синдрому ентероколіту, 

індукованого харчовими білками (2017). 

Для оцінки спектра сенсибілізації проводили визначення концентрацій 

загального IgE та специфічних IgE (sIgE) до харчових та респіраторних алергенів 

імунофлуоресцентним методом ImmunoCАР (Phadia 250, Швеція) та шкірні прик-

тести (ШПТ) з набором комерційних екстрактів алергенів виробництва ТОВ 

«Дансон фарма», Україна.  

Для визначення толерантності до БКМ у дітей на штучному вигодовуванні, 

проводили відкриту оральну провокаційну пробу (ОПП) з безлактозною 

молочною сумішшю (безлактозним молоком) після тритижневої ефективної 

елімінаційної дієти згідно вітчизняних «Настанов з ведення хворих з алергією до 
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коров’ячого молока» (2015). Діагностика імунних реакцій гіперчутливості до 

інших харчових алергенів, у тому числі у дітей на грудному вигодовуванні, 

ґрунтувалась на відновленні клінічної симптоматики на фоні діагностичного 

введення «причинного» продукту до раціону харчування матері або дитини після 

ефективної його елімінації.  

Для діагностики порушення засвоєння лактози в кишечнику (ЛН) та лактозо-

залежного надлишкового бактеріального росту (ЛНБР) в тонкій кишці проводили 

водневий дихальний тест (ВДТ) із навантаженням харчовою лактозою за 

допомогою портативного монітору для визначення концентрації водню (Н2) у 

видихуваному повітрі Gastro+Gastrolyzer (Gastro+Gastrolyzer Breath hydrogen (Н2) 

monitor) виробництва Bedfont Scientific Limited (UK), дотримуючись протоколу 

ведення тесту. Для навантаження використовували харчову лактозу із розрахунку 

1,5 г/кг розведеної у 10 мл/кг теплої води і вимірювали концентрацію Н2 до 

навантаження (базальний рівень) та через кожні 30 хвилин протягом 3-х годин. 

Підвищення концентрації Н2 у видихуваному повітрі (КВВП) визначали кількісно 

у ррm (ppm - одиниця КВВП) і фіксували апаратом із наступним записом на 

комп'ютер у вигляді графіка кривої. 

Склад та кількісне співвідношення концентрацій жирних кислот ліпідної 

фракції цільної венозної крові проводили методом капілярної газової 

хроматографії в лабораторії аналітичної хімії і моніторингу токсичних речовин 

ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України» на газовому 

хроматографі «Кристаллюкс-4000М» з наступним опрацюванням результатів за 

допомогою програми «Netchromwin».  

Визначення концентрацій прозапальних цитокінів (IL-5, ТNF-α) у сироватці 

крові проводили на імуноферментному аналізаторі Multiskan Plus «Labsystems» із 

використанням наборів виробництва компанії Diaclone (Франція). 

Визначення концентрацій цистеїнілових лейкотрієнів (LTС4, LTD4, LTE4) у 

біологічних рідинах (сироватка крові, слина, сеча) проводили на 

імуноферментному аналізаторі Multiskan Plus «Labsystems» із використанням 

наборів виробництва компанії «EnzoLifeScience» (США). 

За показаннями проводили фіброгастродуоденоскопію (ФЕГДС) та/або 

фіброколоноскопію з прицільною біопсією окремих ділянок слизових оболонок 

(СО) ШКТ на апараті Olympus (GIF-0150 та GF-0150 L) з наступним 

морфологічним, гістохімічним та імуногістохімічним дослідженням матеріалів 

ендоскопічних біопсій на мікроскопі Axiskop 40 (Німеччина) із 

фотодокументуванням. Біоптати фіксували у 10% розчині формаліну та 

опрацьовували за загальноприйнятою гістологічною методикою із забарвленням 

зрізів гематоксиліном, еозином та пікрофуксином за Ван-Гізон. 

Для оцінки секреторної функції епітелію (виявлення нейтральних муцинів) 

проводили гістохімічну PAS-реакцію (забарвлення Шифф-йодною кислотою). 

Імуногістохімічні дослідження проводили на серійних парафінових зрізах у 

відповідності зі стандартними протоколами із застосуванням моноклональних 

антитіл CD68 (Macrophage Marker) Ab-3 (Clone KP1), антитіл IgA (Heavy Chain) 

Ab-2, IgE (epsilon-Heavy Chain) Ab-1 та системи візуалізації Ultra Vision Quanto 

Detectson System HRP DAB (USA) непрямим стрептавідин-пероксидазним 
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методом виявлення експресії CD 68, IgA, IgE. Морфометричне дослідження 

експресії CD 68, IgA, IgE здійснювали за підрахунком позитивно забарвлених 

клітин у трьох полях зору при збільшенні 200 із перерахунком на 100 клітин. 

Кількість еозинофілів підрахована у трьох полях зору при збільшенні 400. 

Для визначення активності алергічного запалення в кишечнику та оцінки 

ефективності елімінаційних дієт та медикаментозного лікування, проводили 

кількісне визначення концентрацій еозинофільного катіонного білка у сироватці 

крові та кальпротектина у копрофільтратах методом імуноферментного аналізу в 

комерційній лабораторії «Діла».  

Для статистичного аналізу отриманих результатів використовували 

стандартні методики оцінки достовірності відмінностей у порівнюваних групах, 

базові статистичні показники, методи параметричного і непараметричного 

статистичного аналізу. Проводили розрахунок середнього значення (M), похибки 

середньої арифметичної (m); відносних величин (%). Для порівняння сукупностей 

за кількісними ознаками застосовували параметричний аналіз (t-критерій 

Стьюдента) або непараметричний (U-критерій Манна-Уітні (U), W-критерій 

Уілкоксона). Міжгрупові відмінності якісних ознак оцінювали за критерієм Хі-

квадрат (χ²) Пірсона. Для оцінки впливу факторів розраховували відношення 

шансів (ВШ) з визначенням довірчого 95 % інтервалу (ДІ). Для оцінки 

взаємозв’язків між показниками використовували кореляційний аналіз Спірмена 

та Кендала. Відмінності вважали достовірними при значенні р<0,05. Статистична 

обробка результатів проводилась із використанням стандартного офісного пакету 

Microsoft Office та програмного продукту ІВМ SPSS Statistics 21.  

Результати власних досліджень та їх обговорення.  

Аналіз госпітальної статистики відділення проблем харчування та 

соматичних захворювань дітей раннього віку ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і 

гінекології ім. акад. О.М. Лук’янової НАМН України» за останніх 5 років (з 2014 

по 2018 р.р.) встановив значну частку захворювань ШКТ (27,4 %) в структурі 

захворюваності відділення.  

Структура захворювань ШКТ дітей раннього віку представлена: 

функціональними захворюваннями ШКТ (15,0 %), постінфекційним 

ентероколітом (34,9 %), лактазною недостатністю (21,8 %), алергічними 

захворюваннями ШКТ (16,9 %), целіакією (4,1 %), муковісцидозом (2,1 %), 

виразковим колітом (2,3 %), хворобою Крона (1,3 %), вродженими вадами 

розвитку ШКТ (1,6 %). АЗ ШКТ (16,9 %) в структурі захворювань ШКТ серед 

дітей раннього віку займають третє місце після постінфекційних ентероколітів і 

ЛН. 

Частка АЗ ШКТ з IgE-залежним механізмом розвитку імунних реакцій склала 

51,9 %, серед яких: негайна гастроінтестинальна гіперчутливість - 43,2 %, 

оральний алергічний синдром - 8,7 %. Встановлено значний відсоток хворих з 

IgE-незалежним типом алергічних реакцій (46,2 %), серед яких: хронічний 

ентероколіт, ІХБ (28,9 %), ентеропатія, ІХБ (1,9 %), проктоколіт, ІХБ (15,4 %), що 

вказує на широку розповсюдженість клітинно-опосередкованих реакцій на їжу у 

дітей раннього віку та підкреслює актуальність вивчення клініко-патогенетичних 

особливостей даних нозологічних форм. 
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За даними гістологічного дослідження матеріалів ендоскопічних біопсій, у 

трьох дітей (0,9 %) діагностовано еозинофільне захворювання ШКТ: 

еозинофільний гастроентерит – 1 (>25 еозинофілів у полі зору мікроскопа з 

високим розрішенням у тонкій кишці), еозинофільний коліт – 2 (>30 еозинофілів 

у полі зору мікроскопа у товстій кишці). 

До I групи увійшли 164 дитини з IgE-залежними реакціями на їжу (виявлені 

специфічні сироваткові IgE до харчових білків у сироватці крові), середній вік 

яких на момент обстеження склав 25,1 [1;36] місяців, хоча клінічну маніфестацію 

гастроінтестинальних симптомів у них відмічено вже з перших місяців життя, що 

свідчить про пізні терміни верифікації діагнозу. 

II групу склали 144 дитини з клітинно-опосередкованими реакціями на 

харчові білки, середній вік на момент обстеження – 21,2 [1;36] місяців. 

Розподіл обстежених у I групі за статевою ознакою встановив переважну 

більшість хлопчиків (60,4 % проти 39,6 %, χ2=14,09; p<0,05), що вказує на більшу 

схильність до реалізації атопії серед осіб чоловічої статі в ранньому віці, на 

відміну від II групи, де розподіл дітей за гендерною ознакою статистично не 

відрізнявся (p>0,05). 

Для встановлення впливу епігенетичних факторів на реалізацію АЗ ШКТ, був 

проведений розрахунок відношення шансів (ВШ). Встановлено, що обтяжений 

сімейний алергологічний анамнез, особливо по материнській лінії, 

медикаментозне лікування матері під час вагітності та обтяжений акушерський 

анамнез достовірно збільшують вірогідність розвитку АЗ ШКТ у дитини (р<0,05). 

На момент проведення дослідження на виключно грудному вигодовуванні 

знаходилось 25,1 % хворих, на штучному – 57,5 %, змішаному – 17,4 %. 

Натомість, на момент дебюту клінічних симптомів, грудне вигодовування 

отримували 56,6 % дітей, що підтверджує високу імовірність реалізації 

алергічного запалення ШКТ у дітей на природному вигодовуванні. 

Ретельний збір анамнезу встановив наявність зв’язку та часу виникнення 

гастроінтестинальних та шкірних симптомів у дітей із вживанням певної їжі: на 

фоні вживання матерями молочних продуктів (молока більше 0,5 л на день, 

сметани, кефіру, йогурту, яловичини), продуктів із високим алергенним 

потенціалом (яйця, курятина, риба, горіхи, печиво) та введення до раціону 

харчування дитини адаптованих молочних сумішей. У дітей, які почали 

отримувати прикорм, маніфестацію клінічних симптомів відмічено після 

повторного вживанням молочних продуктів, яєць, курятини, злакових каш, 

печива, тощо. 

Найчастіше дебют гастроінтестинальних симптомів у обстежених дітей 

відмічався протягом перших трьох місяців життя і у 58,8 % випадків 

супроводжувався ураженням шкіри (дермоінтестинальний синдром), який 

вірогідно частіше реєстрували у дітей з IgE-залежним типом реакцій (67,7 % 

проти 42,4 %; χ2=25,2; p<0,01). Ізольоване ураження ШКТ вірогідно частіше 

зустрічалось у дітей II групи (57,6 % проти 29,3 %; χ2=25,2; p<0,01). У дітей з IgE-

залежними АЗ ШКТ первинним «органом-мішенню» є шкіра: маніфестація 

симптомів з боку шкіри у них передувала розвитку гастроінтестинальних скарг 

(середній вік дебюту АД – 2,4 [0;12] місяців, інтестинального синдрому – 3,4 
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[0;14] місяців). Натомість, для дітей II групи характерний дебют захворювання з 

клінічних симптомів ураження ШКТ (середній вік початку гастроінтестинальних 

симптомів – 2,6 [0;12] місяців із наступною появою шкірного синдрому – 5,6 

[0;12] місяців), що свідчить про першочерговий розвиток алергічного запалення 

травного тракту. Діти I групи мали більш тяжкий перебіг АД, що підтверджено 

достовірним підвищенням у них індексу SCORAD (50,1±12,4 проти 21,7±5,3) 

балів, р<0,05.  

Для визначення особливостей клінічного перебігу АЗ ШКТ, провели аналіз 

частоти основних клінічних симптомів і синдромів у групах (рис. 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Частота виявлення основних клінічних симптомів та синдромів у 

досліджуваних групах, % 

 

Гастроінтестинальні симптоми у дітей раннього віку з АЗ ШКТ не мали 

специфічних ознак і перебігали, переважно, з синдромом мальабсорбції - 

діарейним синдромом (63,9 %) із домішкою великої кількості склоподібного 

слизу та/або крові (29,5 %), зригуваннями та блювотою (40,3 %), кольками (53,2 

%). Синдром гемоколіту достовірно частіше зустрічався у дітей II групи і часто 

був єдиним клінічним симптомом захворювання (47,9 % проти 13,4 %; χ2=43,8; 

p<0,001). Прояви стоматиту, як реакцію слизової ротової порожнини на 

потрапляння харчового алергену, реєстрували в обох групах дослідження (8,5 % 

та 4,9 % відповідно), як і перианальний дерматит (14,6 % та 12,5 %). 

22,2 % хворих мали тяжкий перебіг захворювання, який супроводжувався 

розвитком анемії (43,2 %), гіпотрофії (33,4 %), що потребувало проведення 

ендоскопічних методів дослідження для диференціальної діагностики із 

запальними захворюваннями кишечника, хірургічною патологією, целіакією.  

За результатами комплексної оцінки кількісних маркерних показників, 

отриманих за допомогою водневого дихального тесту з навантаженням харчовою 

лактозою, встановлено достовірні відмінності між показниками коефіцієнта 

водню у видихуваному повітрі (КВВП) у хворих з АЗ ШКТ та дітей групи 

порівняння (р<0,01): ЛН вірогідно частіше реєстрували у дітей з АЗ ШКТ без 
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статистичних відмінностей між групами (I група - 54,4 %, II група - 61,2 %), ніж у 

групі порівняння (16,7%), (р<0,001), як і лактозо-залежний надлишковий 

бактеріальний ріст у тонкій кишці без ознак мальабсорбції лактози (підйом кривої 

КВВП >20 ppm від 30-ї до 70-90-ї хвилин із наступним зниженням до рівня 5 

 ppm) - (I група - 31,6 %, II група - 26,6 % проти 6,7 % у групі порівняння; р<0,05). 

ЛН у дітей раннього віку може бути як вторинною (порушення структури 

ентероцитів на тлі алергічного запалення тонкої кишки), так і транзиторною 

(функціональна незрілість ентероцитів та низька активність ферменту лактази), 

однак, в обох випадках потребує корекції ферментом лактази в гострий період 

лікування основного захворювання. 

За результатами кількісного визначення концентрацій sIgE-антитіл у 

сироватці крові, встановлено полівалентну сенсибілізацію до харчових та 

респіраторних алергенів в обох групах дітей з АЗ ШКТ: до БКМ (89,6 % та 34,7 

%,), пшениці (46,3 % та 14,6 %), яйця (39,0 % та 15,9 %), сої (6,7 % та 0,7 %), 

кліщів домашнього пилу (11,5 % та 4,2 %), епідермісу кота та собаки (11,6 % та 

8,5 %). Наявність сенсибілізації до харчових алергенів у дітей з IgЕ-незалежними 

АЗ ШКТ свідчить про присутність у них обох механізмів розвитку імунних 

реакцій на їжу (IgЕ-залежного та клітинно-опосередкованого), що спростовує 

чіткий розподіл АЗ ШКТ за патогенетичною ознакою і є прогностичним маркером 

тривалого перебігу захворювання через пізні терміни формування оральної 

толерантності до харчового тригеру.  

За результатами шкірних прик-тестів, які виявились позитивними тільки у 

дітей з IgE-залежним типом імунних реакцій, найчастіше виявляли сенсибілізацію 

до алергенів берези (32,7 %), тимофіївки (30,8 %), амброзії (28,8 %), полину 

(15,4%) та грибка Alternaria (26,9 %), кліщів домашнього пилу (32,7 %).  

Для діагностики реакцій гіперчутливості сповільненого типу на їжу, 

проводили аплікаційні патч-тести (АПТ) з 12 харчовими продуктами. Позитивний 

результат АПТ отримали в обох групах дітей з АЗ ШКТ: пшенична крупа (38,5 % 

та 20,9 %), яєчний жовток (34,6 % та 18,6 %), яєчний білок (30,8 % та 44,2 %), 

вівсяна крупа (26,9 % та 18,6 %), молоко (15,4 % та 27,9 %), риба (15,4 % та 27,9 

%), гречка (15,4 % та 11,6 %), соя (11,5 % та 27,9 %), рис (7,7 % та 9,3 %), 

курятина (7,7 % та 27,9 %), телятина (3,8 % та 4,6 %). Чутливість методу (Se) 

склала 65,3 %, специфічність (Sp) - 26,8 %. На основі результатів АПТ 

встановлено харчові тригери, елімінація яких із раціону харчування, призвела до 

позитивної динаміки гастроінтестинальних та шкірних симптомів у дітей.  

На підставі позитивного результату елімінаційно-провокаційної проби 

(ефективність елімінаційної дієти та відтворюваність клінічних симптомів після 

провокації харчовим білком) встановлено основні харчові алергени, які 

індукують розвиток алергічного запалення ШКТ у дітей раннього віку, 

незалежно від типу імунних реакцій на їжу: БКМ (84,1 %), яйце (42,5 %), 

пшениця (14,6 %), соя (2,9 %). 

Коморбідну алергічну патологію достовірно частіше реєстрували у хворих з 

IgE-залежними АЗ ШКТ, ніж у II групі: атопічний дерматит (67,7 % проти 42,4 %; 

χ2=23,8; p<0,01), алергічний риніт (17,7 % проти 2,1 %; χ2=20,0; p<0,01), 

бронхіальну астму (11,6 % проти 0,7 %; χ2=14,9; p<0,001), кропив’янку (7,9 % 
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проти 0,7 %; χ2=9,2; p=0,008), ангіонабряк (6,1 % проти 0,7 %; χ2=9,07; p=0,003). 

Неспецифічність гастроінтестинальних симптомів у дітей раннього віку з АЗ 

ШКТ та низька інформативність методів алергодіагностики часто потребували 

проведення ендоскопічних досліджень для диференціальної діагностики з 

запальними захворюваннями кишечника, хірургічною патологією, целіакією. 

Для пошуку специфічних діагностичних маркерів алергічного запалення 

ШКТ, за показаннями проводили ФЕГДС та/або фіброколоноскопію з прицільною 

біопсією різних відділів СО ШКТ та наступним гістологічним, гістохімічним та 

імуногістохімічним їх дослідженням.  

За результатами ФЕГДС у 46,9 % обстежених дітей діагностовано порушення 

моторики різних відділів ШКТ: рефлюкс-езофагіт (24,2 %), дуодено-гастральний 

рефлюкс (7,6 %), недостатність кардії (15,1 %). У 4,5 % дітей II групи виявлено 

поліп та ковзну килу стравоходу. Макроскопічні зміни стану СО верхніх відділів 

ШКТ характеризувались ознаками помірного еритематозного езофагіту (25,7 %) з 

ознаками ерозивного процесу (4,5 %), еритематозної гастропатії (31,8 %), 

еритематозної дуоденопатії (22,7 %) та ерозивних змін СО ДПК (10,6 %) без 

статистичної різниці між показниками у групах. Характерною ендоскопічною 

ознакою СО верхніх відділів ШКТ була наявність лімфо-фолікулярної гіперплазії 

СО ДПК (31,8 %). Частота виявлення атрофічних змін СО ДПК була достовірно 

вищою у дітей II групи, ніж I (16,2 % проти 3,4 %; р<0,05). 

За даними фіброколоноскопії, набряк і гіперемію СО сигмоподібної та 

поперечно-ободової кишки відмічено в обох групах (16,7 % та 20,0 % відповідно), 

проте, виражений судинний малюнок із контактною кровотечею реєстрували 

виключно у хворих II групи (40,0 %), як і наявність ерозивних змін (40,0 %) та 

виразок, вкритих фібрином (15,0 %), що вказує на більш інтенсивне ушкодження 

СО при клітинно-опосередкованому типі імунних реакцій. У однієї дитини I 

групи виявлено білі включення на СО прямої кишки за типом «манної крупи». 

Частота реєстрації лімфо-фолікулярної гіперплазії товстої кишки була вірогідно 

вищою у II групі, ніж в I (60,0 % та 20,0 % відповідно), р<0,001. У 5,0 % дітей II 

групи діагностовано поліп прямої та сигмоподібної кишок, атрофічні зміни СО 

товстої кишки (22,5 %). 

Досліджено 143 матеріали ендоскопічних біопсій СО дванадцятипалої (ДПК) 

та товстої кишки, серед яких: I група - 41 біоптат хворих з IgE-залежними 

реакціями на харчові білки (29 біоптатів СО ДПК (підгрупа А) та 12 біоптатів 

товстої кишки (підгрупа Б)); II група - 77 матеріалів ендоскопічних біопсій 

обстежених з клітинно-опосередкованим типом алергічних реакцій (37 біоптатів 

СО ДПК (підгрупа А) та 40 біоптатів товстої кишки (підгрупа Б)); III група (група 

порівняння) - 16 матеріалів ендоскопічних біопсій СО ДПК та товстої кишки 

дітей аналогічного віку з гастроінтестинальними розладами, обумовленими 

затяжним або хронічним перебігом неспецифічного невиразкового процесу в 

кишечнику: 8 біоптатів СО ДПК (підгрупа А) та 8 біоптатів товстої кишки 

(підгрупа Б).  

Морфологічний аналіз матеріалів ендоскопічних біопсій СО ДПК та товстої 

кишки встановив наявність запального процесу виразного та помірного ступеня в 

усіх групах дослідження. Вогнищеву атрофію СО реєстрували в усіх групах з 
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однаковою частотою, як і інтраепітеліальну лімфоцитарну інфільтрацію у 

поверхневому епітелії та епітелії залоз без статистично значимої різниці між 

групами (р>0,05). Ерозивні зміни CО товстої кишки (Б) визначали вірогідно 

частіше, ніж СО ДПК (А): в I групі – (50,0 % проти 10,3 %; р<0,05), в II групі – 

(40,0 % проти 10,8 %; р<0,05). Крипт-абсцеси СО товстої кишки виявлені тільки в 

II групі (15,0 %). 

У власній пластинці СО ДПК і товстої кишки дітей з АЗ ШКТ встановлено 

вірогідне збільшення кількості еозинофілів у запальному інфільтраті, ніж у 

хворих з гастроінтестинальними розладами, обумовленими затяжним або 

хронічним перебігом неспецифічного невиразкового процесу в кишечнику: між I 

(підгрупа А) та III (підгрупа А) – (11,1±0,5 проти 4,6±0,2) клітин; р<0,001; між II 

(підгрупа А) та III (підгрупа А) – (11,5±0,4 проти 4,6±0,2) клітин; р<0,001; між I 

(підгрупа Б) та III (підгрупа Б) – (12,5±0,6 проти 3,9±0,2) клітин; р<0,001; між II 

(підгрупа Б) та III (підгрупа Б) – (12,1±0,3 проти 3,9±0,2) клітин; р<0,001. 

Оцінку функції продукції слизу епітелієм СО проводили за допомогою 

гістохімічної PAS-реакції Шифф-йодною кислотою для виявлення нейтральних 

муцинів: вогнищеве зниження PAS-реакції виявляли вірогідно частіше в групах 

дітей з АЗ ШКТ, ніж у групі порівняння: між I та III – 65,5 % проти 37,5 %; 

р<0,05; між II та III – 70,3 % проти 37,5 %; р<0,05, що свідчить про порушення 

функції утворення слизу епітелієм, і, відповідно, вказує на зниження бар’єрної 

функції СО травного каналу при білок-індукованому алергічному запаленні.  

Імуногістохімічним методом визначали локалізацію і рівень експресії СD68 

(маркеру фагоцитарної активності макрофагів) у матеріалах ендоскопічних 

біопсій СО ДПК. У власній пластинці СО ДПК СD68-позитивні клітини мали 

дифузне розташування, середній показник їх експресії у дітей з АЗ ШКТ був 

вірогідно вищим, ніж у групі порівняння: між I та III – (20,8±0,8 проти 4,8±0,6) %; 

р<0,05; між II та III – (22,3±1,6 проти 4,8±0,6) %; р<0,05. Середній показник 

експресії IgA в СО ДПК обох груп дітей з алергічним ураженням травного тракту 

був вірогідно вищим у порівнянні з показником, отриманим у III групі: між I та III 

– (29,7±1,2 проти 14,6±0,8) %; р<0,001; між II та III – (23,6±1,7 проти 14,6±0,8) %; 

р<0,001. Враховуючи здатність IgA сприяти нейтралізації антигенів у СО 

кишечника, збільшення їх кількості може відбуватись у відповідь на порушення 

цілісності епітеліального бар’єру при алерген-індукованому запаленні. 

Морфометричним дослідженням встановлено достовірне збільшення 

кількості клітин, які продукують IgЕ у СО ДПК дітей з АЗ ШКТ, на відміну від 

групи дітей із гастроінтестинальними розладами, обумовленими затяжним або 

хронічним перебігом неспецифічного невиразкового процесу в кишечнику, де 

відмічали лише поодинокі позитивно забарвлені клітини: між I та III – (14,5±0,7 

проти 2,6±0,7) %; р<0,001; між II та III – (12,7±0,9 проти 2,6±0,7) %; р<0,001. 

Звертає на увагу факт локальної експресії IgE у СО ДПК дітей з клітинно-

опосередкованими реакціями при відсутності у їх сироватці крові sIgE до 

харчових алергенів, без статистично значимих відмінностей із показником дітей з 

IgE-залежними реакціями, що вказує на безпосередню участь IgE у патогенезі 

клітинно-опосередкованого алергічного запалення та свідчить про змішаний 

механізм розвитку імунних реакцій. Імовірно, локальна присутність IL-4-
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продукуючих клітин у СО кишечника стимулює експресію sIgE, опосередковуючи 

імунну відповідь у дітей із негативними результатами ШПТ та сироваткових sIgE. 

Достовірне збільшення експресії CD68-макрофагів, IgA та IgE у СО ДПК дітей з 

АЗ ШКТ, незалежно від типу імунних реакцій, у порівнянні з хворими з 

гастроінтестинальними розладами, обумовленими затяжним або хронічним перебігом 

неспецифічного невиразкового процесу в кишечнику, вказує на активацію як 

клітинного, так і місцевого гуморального імунітету, а визначення даних показників 

експресії може бути рекомендовано для використання у якості маркерів алергічного 

запалення кишечника. 

Алергічне запалення ШКТ супроводжується деструкцією ліпідної структури 

клітинних мембран кишечника з наступним вивільненням поліненасичених жирних 

кислот (ПНЖК), зміна співвідношення яких визначає перебіг патологічного процесу 

за рахунок продукції про- або протизапальних цитокінів. 

Для вивчення патогенетичних механізмів розвитку імунних реакцій у дітей 

раннього віку з АЗ ШКТ, проведено аналіз жирно-кислотного спектра крові з 

визначенням метаболомних індексів. Встановлено статистичні відмінності між 

концентраціями ліпідних показників цільної крові у хворих з АЗ ШКТ в 

залежності від типу імунних реакцій і дітей групи порівняння (табл.1).  

Привертає увагу достовірне зменшення відсоткової частки насичених 

жирних кислот (НЖК) цільної крові дітей з АЗ ШКТ, ніж у групі порівняння 

(р<0,01), що відображає перевищення надходження з їжею ненасичених жирів у 

порівнянні з насиченими. На фоні зниження концентрації НЖК, середній 

сумарний показник ненасичених жирних кислот (НеНЖК) в обох групах дітей з 

АЗ ШКТ статистично не відрізнявся від групи порівняння (р>0,05). Натомість, 

показник співвідношення НеНЖК/НЖК в II групі виявився вищим, ніж у I (1,78 

проти 1,49) та групі порівняння (1,78 проти 1,1), на фоні вірогідного зниження 

показника співвідношення НЖК/ПНЖК у порівнянні з I групою – (1,06 проти 

1,52; р<0,05) та групою порівняння – (1,06 проти 1,83; р<0,05), що вказує на 

найбільший перерозподіл цих фракцій ЖК у дітей раннього віку з клітинно-

опосередкованим типом імунних реакцій на харчові білки. Порушення 

співвідношення ЖК у бік збільшення частки НеНЖК можуть свідчити про 

використання НЖК у якості субстрату для забезпечення енергетичних потреб 

організму в умовах патологічного процесу, що підвищує ризик активації процесів 

перекисного окислення ліпідів та ліполізу з наступним утворенням вільних ЖК з 

ліпотоксичним ефектом. 

У II групі відмічено достовірне зниження середньої концентрації 

пальмітинової ЖК, яка надходить з їжею або синтезується в організмі шляхом 

ліпогенезу, а в I групі - стеаринової кислоти, яка утворюється з пальмітинової ЖК 

за участю елонгаз ЖК, ніж у групі порівняння - (18,3±0,9 проти 22,1±1,6) %; 

р=0,04 та (4,9±1,6 проти 6,5±0,5) %; р=0,04). Підвищення індексу активності 

елонгази (співвідношення концентрацій стеаринової ЖК та пальмітинової ЖК - 

С18:0/С16:0) в II групі порівняно з I (0,31 проти 0,22; р=0,07) відображає індукцію 

елонгації пальмітинової ЖК до стеаринової ЖК в умовах гіпоксії, яка 

супроводжує алергічне запалення. 
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Таблиця 1 

Концентрації жирних кислот у крові обстежених дітей, M±m 

 

Показник та одиниці 

вимірювання 

I група 

(n=39) 

II група 

(n=41) 

Група 

порівняння 

(n=23) 

НЖК, % (35,1±1,9)* (29,7±1,7)* 48,9±3,9 

НеНЖК, % 52,5±1,7 52,9±1,7 53,8±2,7 

ПНЖК, % 23,0±1,9 (28,1±1,6)^ 26,8±3,3 

Омега-3 ПНЖК, % 3,1±0,9 2,3±0,2 2,2±0,5 

Омега-6 ПНЖК, % 19,9±1,8 (25,8±1,5)^ (24,6±3,1)^ 

Пальмітинова, С 16:0, % 21,9±1,5 (18,3±0,9)*^ 22,1±1,9 

Стеаринова, С 18:0, % (4,93±0,41)* 5,71±0,24 6,51±0,55 

Лінолева, С 18:2, % 15,2±1,6 18,6±1,2 18,5±2,4 

Арахідонова, С 20:4, % 3,2±0,4 (4,6±0,4)^ 4,2±0,8 

Ейкозадієнова, С 20:2, % 0,4±0,1 0,7±0,3 0,7±0,5 

α-Ліноленова, С 18:3, % 1,2±0,6 0,5±0,08 0,4±0,15 

Ейкозапентаєнова, С 20:5, % 0,3±0,08 0,4±0,2 0,3±0,1 

Докозагексаєнова, С22:6, % 0,6±0,2 0,8±0,1 0,6±0,2 

 

Примітка.*- Різниця вірогідна відносно групи порівняння (р<0,05); 

^- Різниця вірогідна в групах I та II (р<0,05) 
 

Для оцінки біосинтезу ЖК (ліпогенез de novo), провели розрахунок 

ліпогенного індексу (співвідношення концентрацій пальмітинової та ліноленової 

ЖК С16:0/С18:2), показник якого в I групі був достовірно вищий, ніж у II (1,4 

проти 0,9; р=0,02) без статистичної різниці з групою порівняння (1,4 проти 1,2; 

р>0,05), що може бути обумовлено хронічною гіпоксією на фоні алергічного 

запалення травного тракту, порушенням складу мікробіоти кишечника, 

зменшенням частки ПНЖК у харчуванні та підвищенням експресії пальмітат-

синтази ЖК (ключового ферменту ліпогенезу, відповідального за синтез 

пальмітинової кислоти) у СО товстої кишки. 

Виявлені зміни насиченості супроводжувались накопиченням ПНЖК: 

встановлено вірогідне підвищення концентрації ПНЖК в II групі у порівнянні з I 

– (28,1±1,5 проти 23,0±1,9) %; р=0,03, переважно, за рахунок омега-6 фракції – 

лінолевої (ЛК), гамма-ліноленової ЖК та її основного представника – 

арахідонової кислоти (АК). Середній показник концентрації АК в II групі був 

достовірно вищий, ніж у I (4,6±0,4 проти 3,2±0,4) %; р=0,02 та статистично не 

відрізнявся від показника в групі порівняння (р>0,05).  

При метаболізмі ЛК утворюється кон’югована лінолева кислота з 

протизапальними властивостями, синтез якої молочнокислими бактеріями 

залежить від мікробного складу товстої кишки. Зважаючи на те, що рівень 

зазначених ЖК залежить як від наявності у раціоні харчування рослинних 

олій і тваринних жирів, так і синтезу АК з лінолевої ЖК, був розрахований 
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індекс активності Δ6-десатурази-елонгази-Δ5-десатурази – співвідношення 

концентрацій АК та ЛК (С20:4/С18:2), збільшення якого відмічено в II групі, 

ніж у I та групі порівняння (0,25, 0,21 та 0,22) і вказує на підвищення 

біодоступності АК та її прозапальних метаболітів (ейкозаноїдів).  

Елонгація лінолевої ЖК супроводжується утворенням ейкозадієнової ЖК 

(С20:2) з протизапальними властивостями, концентрація якої відображає рівень 

інших омега-6 ПНЖК та залежить від частки ЛК та інтенсивності ендогенного 

синтезу АК. Переважання конверсії ЛК в ейкозадієнову (замість арахідонової 

ЖК) сприяє зменшенню прозапального ефекту омега-6 ПНЖК.  

Для оцінки спрямованості біотрансформації ЛК, провели розрахунок 

індексу співвідношення концентрації АК до ейкозадієнової кислоти 

(С20:4/С20:2), достовірне підвищення якого відмічено у хворих з IgE-

залежними реакціями, ніж у групі порівняння (8 та 6, р=0,03), без 

статистичної різниці з показником у II групі (6,6). Даний індекс відображає 

баланс між прозапальними та протизапальними компонентами пулу омега-6 

ПНЖК, які синтезуються із ЛК, та може використовуватись у якості біомаркера 

хронічного алергічного запалення ШКТ. 

В I групі відмічено тенденцію до зменшення частки омега-3 ПНЖК при 

відносному збільшенні концентрації α-ліноленової кислоти ліпідного спектра 

крові. У дітей II групи на фоні зменшення концентрації α-ліноленової кислоти, 

порівняно з I групою (0,5±0,1 та 1,2±0,6) %, спостерігалась тенденція до 

підвищення відсоткової частки її похідних (ейкозапентаєнової та 

докозагексаєнової ЖК), які конкурують з АК за цикло- та ліпооксигеназу з 

наступним синтезом омега-3-тромбоксанів та лейкотрієнів 5-ої серії з 

протизапальними властивостями.  

За результатами аналізу ліпідного спектра цільної крові визначив низьку 

частку омега-3 ПНЖК та високі концентрації омега-6 ПНЖК у всіх 

досліджуваних групах, що відображає прозапальну спрямованість обміну ліпідів 

(переважання синтезу ейкозаноїдів та цистеїнілових лейкотрієнів 4-ої серії з 

наступною продукцією прозапальних цитокінів). 

Показник співвідношення омега-3 ПНЖК/омега-6 ПНЖК в I групі виявився 

найнижчим – 1:7, в II групі – 1:13, у групі порівняння – 1:12, що не відповідає 

нормі, яка, за даними різних дослідників, складає 1:4-9 або 1:5-10. 

Враховуючи доведене патогенетичне значення цистеїнілових лейкотрієнів 

(цис-ЛТ) у розвитку БА, алергічного риніту та розглядаючи гастроінтестинальні 

прояви ХА, як старт сенсибілізації та першу сходинку розвитку «алергічного 

маршу», провели визначення концентрацій цис-ЛТ 4-ої серії (ЛТC4, ЛTD4, ЛTE4) 

у різних біологічних середовищах (сироватка крові, сеча, слина) дітей раннього 

віку з АЗ ШКТ. Для об’єктивного аналізу результатів та порівняння показників, 

визначили концентрації цис-ЛТ у 18 дітей аналогічного віку із загостренням 

БА. 

Встановлено вірогідне збільшення концентрацій цис-ЛТ у сироватці 

крові, сечі, слині дітей раннього віку з алергічним ураженням ШКТ та БА, 

обстежених у період маніфестації захворювання, у порівнянні з дітьми без 

обтяженого сімейного та індивідуального алергологічного анамнезу (табл. 2). 
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Максимальні концентрації цис-ЛТ у всіх біологічних рідинах визначали у 

хворих з БА. Середній показник концентрацій цис-ЛТ у сироватці крові 

хворих з БА був вірогідно вищий, ніж у хворих із клітинно-опосередкованим 

типом алергічних реакцій на харчові білки (II група) (703,9±68,7 проти 

429,2±71,9) пг/мл, (р=0,03) та дітей групи порівняння (703,9±68,7 проти 

90,6±16,8) пг/мл (р<0,001), без статистичних відмінностей із показником I 

групи (703,9±68,7 проти 609,5±76,5) пг/мл, (р=0,36). 

Таблиця 2  

Концентрації цистеїнілових лейкотрієнів (ЛTС4, ЛTD4, ЛTE4) у 

біологічних рідинах (кров, сеча, слина) обстежених дітей, M±m 

 

Біологічні 

рідини 

I група 

(n=31) 

II група 

(n=27) 

БА 

(n=16) 

Група 

порівняння 

(n=15) 

Кров, пг/мл (609,5±76,5)* (429,2±71,9)*^ (703,9±68,7)*^ (90,6±16,8) 

Сеча, пг/мл (424,0±96,5)*# (200,2±41,6)*# (424,0±115,6)* (78,2±24,7) 

Слина, пг/мл (248,1±44,8)* (234,1±25,3)*^ (461,3±107,0)*^ (55,5±26,2) 

 

Примітка.*- різниця вірогідна відносно показників групи порівняння(р<0,001); 

#- різниця вірогідна в групі дітей з БА та II групою (р<0,05); 

^- різниця вірогідна в групах I та II (р<0,05) 

 

Звертає на увагу тенденція до зменшення концентрацій цис-ЛТ у сироватці 

крові дітей II групи у порівнянні з I групою на фоні високих концентрації у них 

арахідонової кислоти за результатами оцінки ліпідного спектра крові (4,6±0,4 

проти 3,2±0,4) %, що може свідчити про її використання у якості субстрату для 

синтезу простагландинів і тромбоксанів за циклооксигеназним шляхом, а не цис-

ЛТ 4-ої серії, у дітей із клітинно-опосередкованим типом імунних реакцій. 

В I групі встановлено вірогідно вищі концентрації цис-ЛТ у сироватці крові, 

ніж у слині та сечі (р<0,01), а концентрації цис-ЛТ у сечі виявились достовірно 

вищими, ніж у слині (р<0,05). В II групі сироваткові концентрації цис-ЛТ були 

достовірно вищими, ніж у сечі (429,2±71,9 проти 200,2±41,6) пг/мл (р<0,01) та 

слині (429,2±71,9 проти 234,1±25,3) пг/мл, (р<0,01). При порівнянні концентрацій 

цис-ЛТ у сечі між I групою та БА статистичних відмінностей не виявлено 

(424,0±96,5 проти 424,0±115,6) пг/мл, р=0,36. Натомість, середній показник 

концентрації цис-ЛТ у слині був вірогідно вищий у дітей з БА (461,3±107,0) 

пг/мл, ніж у II групі (234,1±25,3) пг/мл (р=0,04) без вірогідних відмінностей між 

показниками I та II груп (р=0,78), I групи та БА (р=0,07). Сироваткові 

концентрації цис-ЛТ у хворих з БА статистично не відрізнялися від їх 

концентрації у сечі (р<0,04). Статистичних відмінностей між показниками цис-ЛТ 

у різних біологічних середовищах дітей групи порівняння не встановлено 

(р>0,05). 
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Результати рангового кореляційного аналізу Тау Кендала не виявили 

достовірного кореляційного зв’язку між концентраціями цис-ЛТ у сироватці крові 

та сечі – τ = 0,14 (р>0,05), сироватці крові та слині – τ = 0,07 (р>0,05), сечі та слині 

– τ = - 0,52 (р>0,05), що свідчить про можливість вибору будь-якої біологічної 

рідини, зокрема, слини або сечі, як неінвазивного способу визначення 

концентрацій цис-ЛТ для моніторингу активності алергічного запалення ШКТ. 

Отримані результати високих концентрацій цис-ЛТ у сироватці крові 

обстежених з АЗ ШКТ узгоджуються з виявленим дисбалансом жирно-кислотного 

спектру крові, а саме співвідношенням омега-3ПНЖК/омега-6ПНЖК зі 

збільшенням частки омега-6 ПНЖК – попередників синтезу цис-ЛТ 4-ої серії. 

Достовірне підвищення концентрацій цис-ЛТ у різних біологічних 

середовищах (кров, сеча, слина) дітей раннього підтверджують участь ліпідних 

медіаторів у патогенезі алергічного запалення травного тракту у дітей раннього 

віку та розширюють уявлення щодо патогенетичних можливостей впливу на його 

перебіг шляхом індивідуалізованого призначення блокаторів лейкотрієнових 

рецепторів. Отримані показники середніх концентрацій цис-ЛТ у сироватці крові, 

сечі та слині дітей з БА та АЗ ШКТ можуть бути рекомендовані у якості 

референтних значень при проведенні наступних клініко-біохімічних досліджень.  

Для оцінки активності алергічного запалення травного тракту, визначали 

концентрації прозапальних цитокінів (ТNF-α, IL-5) у сироватці крові дітей груп 

дослідження. Встановлено достовірне підвищення їх концентрацій у хворих з АЗ 

ШКТ, ніж у дітей групи порівняння: IL-5 - між I та групою порівняння (13,5±2,4 

проти 1,7±0,6) пг/мл; р<0,001; між II та групою порівняння (12,4±2,3 проти 

1,7±0,6) пг/мл; р<0,001 та ТNF-α - між I та групою порівняння (9,1±5,4 проти 

0,1±0,1) пг/мл; р<0,001; між II та групою порівняння (36,7±3,5 проти 0,1±0,1) 

пг/мл; р<0,001. 

Відсутність статистичних відмінностей між концентраціями IL-5 у сироватці 

крові в групах дітей з АЗ ШКТ (13,5±2,4 проти 12,4±2,3) пг/мл; р=0,73 свідчить 

про однакову активність еозинофільного запалення ШКТ як при IgE-залежному, 

так і при клітинно-опосередкованому типах імунних реакцій. Достовірне 

підвищення середньої концентрації ТNF-α у сироватці крові хворих II групи у 

порівнянні з I групою (36,7±3,5 проти 9,12±5,4) пг/мл, р<0,001 вказує на участь 

ендотеліальної дисфункції у патогенезі реакцій гіперчутливості сповільненого 

типу. 

Встановлено достовірне підвищення сироваткових концентрацій 

еозинофільного катіонного білка (ЕКБ), який вивільняється з гранул еозинофілів 

під впливом IL-5, у дітей з АЗ ШКТ, ніж у групі порівняння (р<0,01) без 

статистичних відмінностей між показниками у I та II групах (59,9±3,5 проти 

46,05±5,5) нг/мл; р=0,22. Виявлений достовірний прямий кореляційний зв’язок 

середньої сили між сироватковими концентраціями IL-5 та ЕКБ у дітей з 

алергічним запаленням ШКТ (I група - r = + 0,625, р=0,01, II група r = + 0,515, 

р=0,02) вказує на провідне значення еозинофілів у патогенезі його розвитку. 

Також, встановлено вірогідне підвищення концентрацій кальпротектина у 

копрофільтратах дітей з АЗ ШКТ, ніж у групі порівняння: між I та групою 

порівняння (228,5±76,4 проти 34,6±11,3) мг/л; р=0,01; між II та групою порівняння 
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(565,2±82,0 проти 34,6±11,3) мг/л; р<0,001 без статистичної різниці між I та II 

групами; р=0,12. Встановлено достовірний прямий лінійний зв’язок різної 

інтенсивності між концентраціями ТNF-α у сироватці крові та фекального 

кальпротектина  у дітей з АЗ ШКТ: в I групі – слабкий прямий зв’язок (r = + 0,235, 

р=0,02), в II групі – середній прямий зв’язок (r = + 0,565, р=0,01). Наявність 

вірогідних кореляційних зв’язків між концентраціями IL-5 та ЕКБ у сироватці 

крові, TNF-α у сироватці крові та фекального кальпротектина обстежених дітей 

дозволяють рекомендувати їх визначення у якості маркерів активності 

алергічного запалення в кишечнику. 

Наявність достовірного тісного зворотного зв’язку між середньою 

концентрацією ТNF-α у сироватці крові та абсолютною кількістю представників 

індигенної мікрофлори (біфідо- та лактобактерій, КУО/г) у хворих з АЗ ШКТ (I 

група - r = - 0,634; р=0,04, II група - r = - 0,724; р=0,03) доводить вплив антигенної 

стимуляції умовно-патогенними бактеріями (Staphylococcus aureus, Klebsiella 

pneumonia, E.coli (гемолітична)) у кишечнику на синтез прозапальних цитокінів, 

зокрема ТNF-α, і є однією з ланок формування алергічного запалення в 

кишечнику. 

На основі проведених досліджень розроблено алгоритм діагностики АЗ ШКТ 

у дітей раннього віку в залежності від характеру вигодовування (рис. 2). 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. Алгоритм діагностики алергічних захворювань ШКТ у дітей 

раннього віку 

Дитина раннього віку з гастроінтестинальними симптомами, які мають зв’язок з їжею 

 

Грудне вигодовування 

 

        Штучне вигодовування 

 

Продовжити грудне вигодовування на фоні 

безмолочної елімінаційної дієти матері, 

призначити дитині фермент лактази на 2-4 

тижні. При ефективній елімінації – 

діагностичне введення молока до раціону 

матері 

 

Призначити суміш з екстенсивним гідролізом 

білків коров’ячого молока або соєву (з 6-

місячного віку) на 2-4 тижні.  

При ефективній елімінації - відкрита оральна 

провокаційна проба з безлактозною молоч-ною 

сумішшю/молоком. 

При недостатній ефективності безмолочної дієти - визначити концентрації специфічних 

IgE до основних харчових алергенів, провести аплікаційні патч-тести з харчовими 

продуктами, шкірні прик-тести, на основі яких провести елімінацію 

 

При ефективній елімінації - діагностичне введення харчових продуктів до раціону (1 продукт 

протягом 4-5 днів) з реєстрацією клінічних симптомів. Відтворюваність клінічних симптомів 

на фоні реінтродукції продукту після його ефективної елімінації підтверджує діагноз ХА 

При неефективності елімінаційних дієт для диференціальної діагностики рекомендовано 

провести ФЕГДС та фіброколоноскопії з біопсією СО та наступним морфологічним 

дослідженням 
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Враховуючи провідну роль БКМ у розвитку ХА в ранньому дитинстві, на 

першому етапі рекомендовано призначення безмолочної діагностичної 

елімінаційної дієти протягом 2-4 тижнів: при грудному вигодовуванні – сувора 

дієта матері з виключенням з її раціону молочних продуктів, продуктів зі 

схожими антигенними детермінантами та призначення дитині ферменту лактази; 

при штучному або змішаному вигодовуванні – призначення сумішей з 

екстенсивним гідролізом білків коров’ячого молока (при тяжкому перебігу 

захворювання, який супроводжуються затримкою фізичного розвитку та/або 

гіпопротеїнемією, анемією, рекомендовано застосування суміші на основі 

амінокислот). 

При ефективній елімінації (регресія клінічних симптомів), наступним 

діагностичним кроком має бути відтворюваність клінічних симптомів після 

оральної провокації «причинним» харчовим алергеном: діагностичне введення 

молока до раціону матері при грудному вигодовуванні та проведення відкритої 

оральної провокаційної проби з безлактозною сумішшю/молоком при штучному 

вигодовуванні.  

Неефективність безмолочної дієти потребує проведення алергологічного 

обстеження або додаткового виключення з раціону харчування матері або дитини 

потенційних харчових тригерів (яйце, соя, пшениця) протягом 2-4 тижнів із 

наступним діагностичним їх введенням до раціону харчування матері або дитини 

(1 продукт протягом 4-5 днів) після ефективної елімінації. Тільки відтворюваність 

клінічних симптомів при проведенні елімінаційно-провокаційної проби 

підтверджує діагноз харчової алергії. Наявність у дитини тяжких 

гастроінтестинальних симптомів (персистуюча діарея, гемоколіт, блювота), 

резистентних до дієтотерапії, які супроводжуються затримкою фізичного 

розвитку, анемією, гіпопротеїнемією, потребує обов’язкового проведення 

інструментальних досліджень (ФЕГДС та фіброколоноскопії з біопсією та 

наступним морфологічним дослідженням) для виключення хірургічної патології, 

целіакії, запальних захворювань кишечника. 

На другому етапі дослідження вивчали ефективність різних методів 

лікування АЗ ШКТ - алерген-специфічного (елімінаційних дієт) та алерген-

неспецифічного (фармакотерапії). 

Враховуючи виявлений дисбаланс омега-3 ПНЖК/омега-6 ПНЖК у бік 

збільшення частки омега-6 ПНЖК та імуномодулюючі властивості пробіотичного 

штаму Lactobacillus rhamnosus GG, запропоновано схему оптимізованого 

лікування АЗ ШКТ із включенням омега-3 ПНЖК, Lactobacillus rhamnosus GG або 

їх ферментативних лізатів у комплексі з елімінаційними заходами. 

Основну групу склали 160 дітей з АЗ ШКТ, які у комплексі з дієтотерапією 

отримували омега-3 ПНЖК (Смарт-омега бейбі у дозі 10 крапель на добу) та 

Lactobacillus rhamnosus GG (з 1 місяця до 2-х років – пробіотик «Према кідс» у 

дозі 10 крапель/добу, з 2-х років – лізат Lactobacillus rhamnosus V (дієтична 

добавка «Дел-Іммун V®») у дозі 1 капсула один раз на день за 30 хвилин до їжі 

(вміст однієї капсули можна розчинити у невеликій кількості рідини). Групу 

порівняння склали 148 дітей, які отримували виключно дієтотерапію.  



23 

Встановлено прямо пропорційне зменшення відсотка дітей із клінічними 

симптомами захворювання від терміну елімінації в обох групах (рис. 3). 

 

 
             

Рисунок 3. Динаміка регресії клінічних симптомів у досліджуваних групах, % 

 

Ефективність елімінаційних заходів підтверджено повною регресією 

клінічних симптомів через місяць від початку дієтотерапії у 93,8 % дітей основної 

групи та у 85,8 % дітей групи порівняння та достовірним зниженням 

концентрацій ЕКБ у сироватці крові (р<0,05), кальпротектину у копрофільтратах 

(р<0,001), що вказує на зменшення інтенсивності алергічного запалення травного 

тракту. Однак, динаміка регресії клінічних симптомів в основній групі 

відмічалась вірогідно швидше на 7-й (р<0,001), 14-й (р<0,01) та 30-й (р<0,01) день 

від початку лікування. 

Доведено вірогідне зменшення прозапальної активності ліпідного спектру 

крові у хворих основної групи, які отримували омега-3 ПНЖК у складі 

комплексної терапії АЗ ШКТ, що підтверджено підвищенням у них концентрацій 

омега-3 ПНЖК (з 2,1±0,4 до 2,9±0,2) %, р=0,05, зниженням частки омега-6 ПНЖК 

(з 27,36±2,2 до 20,12±0,7) %, р=0,02 та співвідношення омега-3/омега-6 ПНЖК - з 

1:13 на початку лікування до 1:7 через місяць терапії.  

В групі порівняння показник співвідношення омега-3 ПНЖК/омега-6 ПНЖК 

також зменшився (з 1:12 до 1:10), однак, без достовірного збільшення відсоткової 

частки омега-3 ПНЖК (з 2,3±0,5 до 2,5±0,6) %, р=0,8 та зменшення відсотку 

омега-6 ПНЖК (з 23,7±1,2 до 20,3±1,7) %, р=0,1. Виявлений дисбаланс омега-3 

ПНЖК /омега-6 ПНЖК у дітей, які отримували виключно дієтотерапію, засвідчує 

спрямованість до подальшого синтезу прозапальних цитокінів. 

Неефективність лікування відмічено у 6,2 % дітей основної групи та 14,2 % 

дітей групи порівняння, що може бути обумовлено порушенням дотримання дієти 

матерями, вживанням продуктів, до складу яких входять приховані алергени, 

наявністю харчових тригерів, алергія до яких не була встановлена використаними 
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у дослідженні методами, колонізацією шкіри та кишечника умовно-патогенною 

флорою. 

Розглядаючи гастроінтестинальні форми ХА, як старт сенсибілізації, першу 

сходинку розвитку «алергічного маршу», та враховуючи спільні патогенетичні 

механізми реалізації алергії (достовірно високі концентрації цис-ЛТ у сироватці 

крові), провели порівняльне дослідження ефективності блокатора лейкотрієнових 

рецепторів (монтелукаст) у дітей з АЗ ШКТ. 

Основну групу склали 30 дітей віком від 2-х років з неефективністю 

проведеного напередодні лікування (діти з IgE-залежними реакціями на харчові 

білки, полівалентною сенсибілізацією та коморбідними АЗ, високими 

концентраціями цис-ЛТ у сироватці крові > 500 пг/мл), які у комплексі з 

елімінаційними заходами отримували блокатор лейкотрієнових рецепторів 

(монтелукаст) тримісячним курсом двічі на рік протягом двох років у дозі 4 мг (1 

жувальна таблетка 1 раз ввечері). Групу порівняння склали 26 дітей аналогічного 

віку, які отримували виключно дієтотерапію. 

Для вивчення прогресії «алергічного маршу» - розширення спектру 

сенсибілізації та формування коморбідної алергічної патології у дітей з АЗ ШКТ, 

через два роки провели повторне алергологічне обстеження (ШПТ та визначення 

sIgE до мажорних білків алергенів, до яких встановлено сенсибілізацію за 

результатами ШПТ).  

В катамнезі спостереження за результатами ШПТ встановлено розширення 

спектру сенсибілізації за рахунок побутових, пилкових та грибкових алергенів у 

дітей обох груп спостереження, що вказує на прогресію «алергічного маршу». 

Виявлена сенсибілізація до респіраторних алергенів у 16,1 % дітей із клітинно-

опосередкованими реакціями на харчові білки підтверджує вікову трансформацію 

IgE-незалежних імунних реакцій у IgE-залежні.  

В групі дітей, які отримували у складі комплексної терапії монтелукаст, 

достовірної різниці між профілями сенсибілізації в динаміці лікування не 

виявлено (p>0,05). Натомість, в групі порівняння через два роки катамнестичного 

спостереження встановлено вірогідне розширення спектра сенсибілізації за 

рахунок респіраторних алергенів: кліщів домашнього пилу D.pteronуssinus (26,9 % 

проти 3,8 %; χ2=5,31; р=0,02), пилку берези (38,5 % проти 7,7 %; χ2=6,93; 

р=0,009), амброзії (30,8 % проти 3,8 %; χ2=6,58; р=0,01), грибка Alternaria (26,9 % 

проти 3,8 %; χ2=5,31;р=0,02). 

За результатами компонентної алергодіагностики сенсибілізацію до 

мажорних білків в групі порівняння визначали вірогідно частіше, ніж у дітей, які 

отримували монтелукаст: IgE до Derp1, Derp2 (мажорні білки кліщів домашнього 

пилу) - (38,5 % проти 10,0 %; χ2=6,3; р=0,01) та IgE до Altа1 (мажорний білок 

грибка Alternaria) (26,9 % проти 3,3 %; χ2=6,3; р=0,01). 

Аналіз частоти виникнення та інтенсивності клінічних симптомів після 

проведеного курсу лікування (табл.3) виявив позитивний ефект терапії в основній 

групі у вигляді зменшення частоти розладів з боку травного та респіраторного 

тракту і вірогідне зменшення частоти АД (13,3 % проти 36,7 %, F-критерій 

Фішера=0,043; р=0,002).  
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                                                                                                                                  Таблиця 3 

Характеристика клінічних симптомів та синдромів у дітей раннього віку з АЗ 

ШКТ в динаміці лікування 

 

 

Клінічний симптом, 

синдром 

До лікування Через 2 роки лікування 

Основна  

група  

(n=30) 

Група 

порівняння 

(n=26) 

Основна 

група  

(n=30) 

Група  

порівняння  

(n=26) 

абс.ч % абс.ч % абс.ч % абс.ч % 
 Больовий  
 абдомінальний 3 10,0 2 7,7 1 3,3 7 26,9 

 Диспепсичний 5 16,7 4 15,4 2 6,7 6 23,1 

 Дискінетичний 2 6,7 3 11,5 2 6,7 5 19,2 

 Бронхообструктивний 4 13,3 3 11,5 2 6,7 9 34,6* 

 Атопічний дерматит 11 36,7 8 30,8 4 13,3* 16 61,5* 

 Алергічний риніт 1 3,3 - - 2 7,3 7 26,9* 

 Бронхіальна астма - - - - - - 2 7,7 
         

Примітка.*- Різниця достовірна в динаміці лікування (р<0,05) 

 

Натомість, у групі порівняння відмічено тенденцію до збереження 

гастроінтестинальних симптомів та вірогідне збільшення частоти коморбідної 

алергічної патології: атопічного дерматиту (61,5 % проти 30,8 %; χ2=4,95; р=0,02), 

алергічного риніту (26,9 % проти 7,3 %; χ2 = 4,95; р=0,02). 

Поряд зі збільшенням частоти АД, відмічено тенденцію до більш тяжкого 

його перебігу, що підтверджує вірогідне збільшення середнього показника за 

шкалою SCORAD в динаміці лікування (20±1,3 проти 24±1,2) балів, р=0,027, на 

відміну від основної групи, де частота виявлення АД зменшилась майже втричі з 

вірогідним зменшенням індексу SCORAD в динаміці лікування - (12±1,2 проти 

21±2,3) балів, р<0,001. 

Отримані результати вказують на недостатньо високу ефективність 

застосування елімінаційної дієти у хворих з алергічним ураженням травного 

тракту у якості монотерапії для лікування та профілактики розвитку коморбідної 

алергічної патології . 

Для контролю ефективності дієто- та фармакотерапії, проводили визначення 

сироваткових концентрацій ЕКБ та загального IgE в динаміці лікування. В 

основній групі встановлено вірогідне зменшення середньої концентрації як ЕКБ у 

сироватці крові через 2 роки терапії (21,8±4,3 проти 42,4±3,4) нг/мл, р<0,01, так і 

загального IgE (84,6±5,4 проти 146,8±4,7) IU/ml, р<0,01 на відміну від дітей групи 

порівняння, де спостерігалось достовірне збільшення концентрації загального IgE 

(164,7±8,4 проти 139,5±5,6) IU/ml, р=0,01 та тенденція до зростання концентрації 

ЕКБ  (57,8±4,2 проти 50,5±3,2) нг/мл, р=0,17. 

Розширення спектру сенсибілізації за рахунок побутових, пилкових та 

грибкових алергенів та збільшення частки коморбідних алергічних захворювань у 

дітей раннього віку з алергічним ураженням ШКТ в катамнезі спостереження, 
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незалежно від типу алергічних реакцій і дієтотерапії, вказує на прогресію 

«алергічного маршу». 

Призначення блокатора лейкотрієнових рецепторів (монтелукаст) дітям з АЗ 

ШКТ у комплексі з дієтотерапією призводить до достовірного зменшення частоти 

та тяжкості гастроінтестинальних та шкірних симптомів, що підвищує 

ефективність лікування і, як раннє втручання, дозволяє попередити розвиток 

респіраторних симптомів алергії у майбутньому. 

 

ВИСНОВКИ 

 

1. За даними офіційної статистики, у всьому світі відмічається прогресуюче 

зростання розповсюдженості алергічних захворювань, які часто 

маніфестують у ранньому дитинстві у вигляді реакцій на їжу. Особливої 

актуальності сьогодні набула проблема своєчасної діагностики та лікування 

гастроінтестинальних форм харчової алергії, які зустрічаються у 47-60 % 

випадків і практично не діагностуються. Гетерогенність патогенетичних 

механізмів розвитку, відсутність специфічності клінічних симптомів і 

недосконалість методів діагностики значно ускладнюють своєчасну 

діагностику алергічного ураження ШКТ в ранньому дитинстві, що визначає 

актуальність проведеного дослідження. 

2.  Алергічні захворювання ШКТ посідають третє місце (16,9 %) в структурі 

захворювань органів травлення серед обстежених дітей раннього віку, і 

представлені різними нозологічними формами в залежності від типу 

імунних реакцій та відділу ураження ШКТ: IgE-залежні (51,9 %) - негайна 

гастроінтестинальна гіперчутливість (43,2 %), оральний алергічний синдром 

(8,7 %); IgE-незалежні (46,2 %) - ентероколітичний синдром, індукований 

харчовими білками (28,9 %), ентеропатія, індукована харчовими білками 

(1,9 %), білок-індукований проктоколіт (15,4 %); змішані (0,9 %) – 

еозинофільний коліт (0,3 %), еозинофільний гастроентерит (0,6 %).  

3.  Дебют алергічних захворювань ШКТ у дітей найчастіше відмічається 

протягом перших трьох місяців життя, часто супроводжується ураженням 

шкіри (58,7 %) з переважанням у клінічній картині діарейного синдрому 

(63,9 %) з домішкою великої кількості склоподібного слизу та/або крові 

(29,5 %), зригувань та блювоти (40,3 %), кишкових кольок (53,2 %) та 

ускладнюється залізодефіцитною анемією (43,2 %) і гіпотрофією (33,4 %). У 

58,7 % обстежених хворих діагностовано вторинну лактазну недостатність 

на тлі алергічного запалення тонкої кишки. 

4. Для дітей раннього віку з алергічним ураженням травного каналу 

характерна полівалентна сенсибілізація (50,6 %) не тільки до харчових, а й 

до респіраторних алергенів, що складає патогенетичне підгрунтя для 

реалізації у них «алергічного маршу». Доведено участь обох типів реакцій 

(IgE-залежних та клітинно-опосередкованих) у розвитку алергічних хвороб 

ШКТ у 25, 9 % хворих. 

5. На підставі результатів елімінаційно-провокаційної проби встановлено 

основні харчові алергени, які індукують розвиток алергічного запалення 
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ШКТ у дітей раннього віку, незалежно від типу імунних реакцій: білки 

коров’ячого молока (84,1 %), яйце (42,5 %), пшениця (14,6 %), соя (2,9 %). 

6. Найбільш поширеною ендоскопічною ознакою алергічного запалення ШКТ 

у дітей раннього віку, незалежно від відділу його ураження, є лімфо-

фолікулярна гіперплазія слизових оболонок (44,1 %). Білок-індуковане 

алергічне запалення ШКТ у дітей раннього віку характеризується 

еозинофільною інфільтрацією власної пластинки слизової оболонки (> 10 

еозинофілів) та формується на тлі активації як клітинних механізмів, із 

залученням факторів неспецифічного захисту (підвищення експресії 

антигенів до CD68-макрофагів), так і місцевого гуморального імунітету 

(підвищення експресії антигенів до IgA та IgE у слизових оболонках 

дванадцятипалої кишки). 

7. Встановлено дисбаланс співвідношення омега-3ПНЖК/омега-6 ПНЖК у 

крові у бік збільшення частки омега-6 ПНЖК (1:10-1:13) та визначено 

метаболомні індекси, які відображають прозапальну спрямованість 

ліпідного спектра крові з переважанням продукції прозапальних цитокінів: 

активацію процесів ліпогенезу при IgE-залежному типі алергічних реакцій 

на харчові білки та підвищення біодоступності арахідонової кислоти та її 

прозапальних метаболітів (ейкозаноїдів) при клітинно-опосередкованому. 

8. Доведено високі рівні концентрацій цистеїнілових лейкотрієнів 4-ої серії у 

різних біологічних середовищах (сироватка крові, сеча, слина) дітей 

раннього віку з алергічними захворюваннями ШКТ, що доводить їх 

патогенетичне значення та розширює терапевтичні можливості за рахунок 

індивідуалізованого призначення антилейкотрієнових препаратів. 

9. Для білок-індукованого алергічного запалення ШКТ у дітей раннього віку 

характерна імунна дисрегуляція з підвищенням експресії сироваткових 

прозапальних цитокінів (IL-5, TNF-α), що свідчить активацію еозинофілів на 

тлі дисфункції ендотелію й інтенсивність альтеративно-деструктивних змін. 

10. Дієтотерапія у комплексі з диференційованим призначенням омега-3-

поліненасичених жирних кислот, Lactobacillus rhamnosus GG або їх 

ферментативних лізатів забезпечує значний позитивний вплив на перебіг 

алергічних захворювань ШКТ у 93,8 % дітей та нормалізує дисбаланс 

ліпідного спектра крові. 

11. За результатами катамнезу встановлено розширення спектру сенсибілізації 

та збільшення частки коморбідних алергічних захворювань у дітей з 

алергічним ураженням ШКТ. Лікування препаратом блокатора 

лейкотрієнових рецепторів (монтелукастом) у комплексі з дієтотерапією 

підвищує ефективність лікувально-профілактичних заходів за рахунок 

зменшення частоти розвитку коморбідних алергічних захворювань – 

атопічного дерматиту (у 1,9 разів), алергічного риніту (у 3,7 разів). 

 

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

1. Для своєчасної діагностики алергічних захворювань шлунково-кишкового 

тракту у дітей раннього віку та скорочення кількості інвазивних втручань, 
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доцільно застосовувати діагностичний алгоритм в залежності від характеру 

вигодовування дитини. Перший етап передбачає призначення безмолочної 

діагностичної елімінаційної дієти протягом 2-4 тижнів: при грудному 

вигодовуванні – сувора дієта матері з виключенням з її раціону молочних 

продуктів, а також продуктів зі схожими антигенними детермінантами та 

призначення дитині ферменту лактази; при штучному або змішаному 

вигодовуванні – призначення сумішей з екстенсивним гідролізом білків 

коров’ячого молока (при тяжкому перебігу захворювання, який 

супроводжуються затримкою фізичного розвитку та/або гіпопротеїнемією, 

анемією, рекомендовано застосування суміші на основі амінокислот). 

При ефективній елімінації (регресія клінічних симптомів) наступним 

діагностичним кроком має бути відтворюваність клінічних симптомів після 

оральної провокації «причинним» харчовим алергеном: діагностичне 

введення молока до раціону матері при грудному вигодовуванні та 

проведення відкритої оральної провокаційної проби з безлактозною 

сумішшю/молоком при штучному вигодовуванні. Неефективність 

безмолочної дієти потребує проведення алергологічного обстеження або 

додаткового виключення з раціону харчування матері або дитини 

потенційних харчових тригерів (яйце, соя, пшениця) протягом 2-4 тижнів з 

наступним діагностичним їх введенням до раціону харчування матері або 

дитини (1 продукт протягом 4-5 днів) при ефективній елімінації. Тільки 

відтворюваність клінічних симптомів при проведенні елімінаційно-

провокаційної проби підтверджує імунний механізм харчової 

гіперчутливості. дитини. Наявність у дитини тяжких гастроінтестинальних 

симптомів (персистуюча діарея, гемоколіт, блювота), резистентних до 

дієтотерапії, які супроводжуються затримкою фізичного розвитку, анемією, 

гіпопротеїнемією, потребує обов’язкового проведення інструментальних 

досліджень (ФЕГДС та фіброколоноскопії з біопсією та наступним 

морфологічним дослідженням) для виключення хірургічної патології, 

целіакії, запальних захворювань кишечника. 

2. Для діагностики реакцій гіперчутливості сповільненого типу на їжу у дітей 

раннього віку рекомендовано застосовувати аплікаційні патч-тести з 

харчовими продуктами. 

3. Для виявлення інтолерантності до лактози, лактозо-залежного надлишкового 

бактеріального росту у тонкій кишці та оцінки стану моторики ШКТ у дітей 

раннього віку доцільно застосовувати водневий дихальний тест.  

4. Для моніторингу активності запального процесу в кишечнику та контролю 

ефективності терапії запропоновано визначати концентрації еозинофільного 

катіонного білка у сироватці крові та кальпротектина у копрофільтратах. 

5. Для своєчасної неінвазивної діагностики алергічних захворювань кишечника 

рекомендовано визначати вміст цистеїнілових лейкотрієнів у сечі або слині. 

6. Для оптимізації лікування алергічних захворювань ШКТ у дітей раннього 

віку запропоновано застосування комплексної терапії з включенням омега-3-

поліненасичених жирних кислот, Lactobacillus rhamnosus GG або їх 

ферментативних лізатів поряд з елімінаційними заходами. 
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7. При неефективності елімінаційних заходів у дітей раннього віку з алергічним 

ураженням ШКТ, полівалентною сенсибілізацією і коморбідними 

алергічними хворобами для оптимізації лікування і вторинної профілактики 

«алергічного маршу», дітям з дворічного віку у комплексі з елімінаційними 

заходами доцільно призначати антагоніст лейкотрієнових рецепторів 

(монтелукаст) тримісячним курсом двічі на рік протягом 2-х років у дозі 4 мг 

(1 жувальна таблетка 1 раз ввечері). 

 

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 
 

 1. Результати багатоцентрового проспективного дослідження ефективності 

амінокислотної суміші у дітей грудного віку з тяжким атопічним дерматитом та 

алергією до білків коров’ячого молока / Няньковський С.Л., Шадрін О.Г., 

Клименко В.А., Гайдучик Г.А. // Здоровье ребенка. – 2014. – № 4. – С. 43-50. 

(Особистий внесок – збір та аналіз матеріалу, статистична обробка 

результатів дослідження). 

 2. Оптимізація лікування гастроінтестинальної харчової алергії в дітей 

раннього віку / Шадрін О.Г., Гайдучик Г.А., Ковальчук А.А., Дюкарева С.В. // 

Перинатология и педиатрия. – 2015. – № 3(63). – С. 84-88. (Особистий внесок – 

концепція і дизайн дослідження, аналіз літературних джерел, збір і узагальнення 

матеріалу, статистична обробка результатів). 

 3. Сучасні підходи до лікування кишкових кольок у дітей з харчовою 

непереносимістю / Шадрін О.Г., Марушко Т.Л., Гайдучик Г.А., Дюкарева С.В. // 

Современная педиатрия. – 2015. – № 3(67). – С. 69-74. (Особистий внесок – 

підготовка первинної документації та створення бази даних, клінічне 

спостереження за хворими, аналіз результатів). 

 4. Оптимізація терапії гастроінтестинальних розладів при харчовій 

непереносимості в дітей раннього віку / Шадрін О.Г., Гайдучик Г.А. // Здоровье 

ребёнка. – 2016. – № 3(71). – С. 11-15. (Особистий внесок – літературний пошук, 

клінічне спостереження за хворими, статистична обробка та аналіз даних, 

підготовка статті до друку). 

 5. Clinical effectiveness of amino acid formula in infants with severe atopic 

dermatitis and cow’s-milk protein allergy / Nyankovskyy S., Nyankovska O., 

Dobryanskyy D., Haiduchyk H. // Pediatria polska. – 2016. – № 91. – Р. 521-527. 

(Особистий внесок – аналіз літературних джерел, збір і узагальнення матеріалу, 

статистична обробка результатів). 

 6. Жирно-кислотний спектр крові та шляхи корекції його порушень у дітей 

раннього віку з харчовою алергією / Шадрін О.Г., Гайдучик Г.А. // Современная 

педиатрия. – 2016. – № 1(72). – С. 111-115. (Особистий внесок – концепція і 

дизайн дослідження, аналіз літературних джерел, збір і узагальнення матеріалу, 

статистична обробка результатів, написання статті). 

 7. Оптимізація лікування атопічного дерматиту в дітей раннього віку із 

застосуванням урсодеоксихолевої кислоти / Шадрін О.Г., Гайдучик Г.А. // 

Здоровье ребёнка. – 2016. – № 6(74). – С. 33-37. (Особистий внесок – 



30 

літературний пошук, клінічне спостереження за хворими, статистична обробка 

та аналіз даних, написання статті). 

 8. Актуальні питання застосування елімінаційних заходів у дітей грудного 

та раннього віку з харчовою алергією / Шадрін О.Г., Гайдучик Г.А., Ковальчук 

А.А., Дюкарева С.В. // Перинатология и педиатрия. – 2016. – № 1(65). – С. 100-

103. (Особистий внесок – аналіз літературних джерел, збір та узагальнення 

матеріалу, статистична обробка результатів). 

 9. Характеристика цитокінового профілю дітей раннього віку з харчовою 

гіперчутливістю / Шадрін О.Г., Гайдучик Г.А., Місник В.П., Дюкарева С.В. // 

Современная педиатрия. – 2017. – № 5(85). – С. 117-120. (Особистий внесок – 

концепція і дизайн дослідження, аналіз літературних джерел, збір і узагальнення 

матеріалу, статистична обробка результатів). 

 10. Особливості перебігу та диференціальної діагностики хронічної діареї у 

дітей раннього віку / Шадрін О.Г., Задорожна Т.Д., Березенко В.С., Гайдучик Г.А. 

// Перинатология и педиатрия. – 2018. – № 1(73). – С. 105-110. (Особистий внесок 

– аналіз літературних джерел, збір і узагальнення матеріалу, статистична 

обробка результатів). 

 11. Оптимізація лікування алергічного ентероколіту у дітей раннього віку / 

Гайдучик Г.А. // Современная педиатрия. – 2018. – № 5(93). – С. 49-53.  

 12. Клініко-параклінічні особливості перебігу індукованого харчовими 

білками ентероколітичного синдрому у дітей раннього віку / Гайдучик Г.А. // 

Перинатология и педиатрия. – 2018. – № 4 (76). – С. 99-105. 

 13. Оптимізація лікування харчової алергії у дітей дошкільного віку із 

використанням лізатів молочнокислих бактерій Lactobacillus rhamnosus V / 

Шадрін О.Г., Гайдучик Г.А. // Современная педиатрия. – 2018. – № 7(95). – С. 13-

19. (Особистий внесок – концепція і дизайн дослідження, аналіз літературних 

джерел, збір і узагальнення матеріалу, статистична обробка результатів, 

написання статті). 

 14. Лейкотрієнові механізми патогенезу алергічного ентероколіту у дітей 

раннього віку / Шадрін О.Г., Гайдучик Г.А. // Запорізький медичний журнал. – 

2018. – Т.20. № 6(111). – С. 817-821. (Особистий внесок – концепція і дизайн 

дослідження, аналіз літературних джерел, збір і узагальнення матеріалу, 

статистична обробка результатів, написання статті). 

 15. Характеристика спектру сенсибілізації дітей раннього віку з 

гастроінтестинальною харчовою алергією та коморбідними алергічними 

захворюваннями / Гайдучик Г.А. // Перинатология и педиатрия. – 2019. – № 1(77). 

– С. 58-62. 

 16. Ефективність елімінаційної дієти у дітей грудного віку з 

гастроінтестинальними проявами харчової алергії / Гайдучик Г.А. // International 

Academy Journal Web of Scholar. – 2019. – № 5(35). – С. 16-21. 

 17. Інтолерантність до лактози при алергічному ентероколіті у дітей 

грудного віку / Шадрін О.Г., Гайдучик Г.А. // Здоровье ребёнка. – 2019. – № 2(14). 

– С. 33-37. (Особистий внесок – аналіз літературних джерел, збір і узагальнення 

матеріалу, статистична обробка результатів, написання статті). 



31 

 18. Concentrations of cysteinyl leukotrienes in various biological fluids of 

children with bronchial asthma, atopic dermatitis and food-protein induced enterocolitis 

/ Haiduchyk H., Shadrin O. // Eureca:Health sciences. – 2019. – № 4(22). – Р. 3-8. 

(Особистий внесок – концепція і дизайн дослідження, аналіз літературних 

джерел, збір і узагальнення матеріалу, статистична обробка результатів, 

написання статті). 

 19. Клініко-морфологічні особливості алергічного ентероколіту у дітей 

раннього віку / Шадрін О.Г., Задорожна Т.Д., Гайдучик Г.А., Арчакова Т.М. // 

Патологія. – 2019. – № 2(46). – С. 238-244. (Особистий внесок – концепція і дизайн 

дослідження, аналіз літературних джерел, збір і узагальнення матеріалу, 

статистична обробка результатів, написання статті). 

 20. Pollen-food allergy syndrome among children with sensitized to spring trees / 

Matvieieva S., Umanets T., Lapshyn V., Haiduchyk H. // Eureca: Health sciences. – 

2019. – № 2(20). – Р. 3-11. (Особистий внесок - відбір відповідних груп хворих, 

статистична обробка і аналіз отриманих результатів). 

 21. Оптимізація лікування вірус-індукованих загострень бронхіальної астми 

у дітей із використанням лізатів молочнокислих бактерій Lactobacillus rhamnosus 

V / Шадрін О.Г., Гайдучик Г.А., Січел Л. // Современная педиатрия. – 2019. – № 

1(97). – С.19-25. (Особистий внесок - відбір відповідних груп хворих, 

статистична обробка і аналіз отриманих результатів, написання статті). 

 22. Спосіб діагностики стану шлунково-кишкового тракту при харчовій 

непереносимості у дітей раннього віку. Патент на винахід №115287 / Шадрін О.Г., 

Хомутовська К.О., Гайдучик ГА. // Промислова власність. – 2018. – №19. 

(Особистий внесок – патентно-інформаційний пошук, збір та аналіз матеріалу, 

оформлення документації). 

 23. Спосіб діагностики алергічного ентероколіту у дітей раннього віку. 

Патент на корисну модель №130859 / Шадрін О.Г., Гайдучик ГА. // Промислова 

власність. – 2018. – № 24. (Особистий внесок – патентно-інформаційний пошук, 

збір та аналіз матеріалу, оформлення документації). 

 24. Спосіб діагностики IgE-незалежних алергічних уражень шкіри та 

шлунково-кишкового тракту у дітей раннього віку. Патент на корисну модель 

№134044 / Шадрін О.Г., Гайдучик ГА. // Промислова власність. – 2019. – №8. 

(Особистий внесок – патентно-інформаційний пошук, збір та аналіз матеріалу, 

оформлення документації). 

 25. Рекомендації щодо ведення дітей із харчовою алергією до білка 

коров’ячого молока / Шадрін О.Г., Няньковський С.Л., Уманець Т.Р., Гайдучик 

Г.А. // Дитячий лікар. – 2012. – № 7(20). – С. 27-42. (Особистий внесок – аналіз 

літературних джерел, збір і узагальнення матеріалу, статистична обробка 

результатів). 

 26. Шадрін ОГ, Гайдучик ГА. Щодо застосування антигістамінних засобів у 

дітей раннього віку з алергією до білків коров’ячого молока / Шадрін О.Г., 

Гайдучик Г.А. // Здоров’я України. – 2017. – № 3(42). – С. 30-31. (Особистий 

внесок – аналіз літературних джерел, збір і узагальнення матеріалу, 

статистична обробка результатів, написання статті). 



32 

 27. Особливості діагностики та підходи до лікувально-профілактичного 

харчування дітей раннього віку з функціональними розладами травної системи / 

Шадрін О.Г., Няньковський С.Л., Бекетова Г.В., Гайдучик Г.А. // Дитячий лікар. – 

2017. – № 1(52). – С. 15-36. (Особистий внесок – аналіз літературних джерел, 

збір та узагальнення матеріалу, статистична обробка результатів).  

 28. Проблемні питання харчування дітей раннього віку і шляхи їх 

вирішення / Шадрін О.Г., Гайдучик Г.А. // Український медичний часопис. – 2016. 

– № 2(112). – С. 68-69. (Особистий внесок – аналіз літературних джерел, збір та 

узагальнення матеріалу, написання статті). 

 

АНОТАЦІЯ 

 

Гайдучик Г.А. Патогенетичні механізми формування, особливості 

перебігу та оптимізація діагностики і лікування алергічних захворювань 

шлунково-кишкового тракту у дітей раннього віку – Рукопис.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора 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, 2020. 

Дисертація присвячена удосконаленню діагностики та лікування алергічних 

захворювань шлунково-кишкового тракту у дітей раннього віку на підставі 

вивчення клінічних та морфо-функціональних особливостей їх перебігу в 

залежності від патогенетичних механізмів формування алергічного запалення. 

Встановлено ранній дебют алергічних захворювань шлунково-кишкового 

тракту у дітей - протягом перших трьох місяців життя, який часто 

супроводжується ураженням шкіри (58,7 %) з переважанням у клінічній картині 

діарейного синдрому (63,9 %) з домішкою великої кількості склоподібного слизу 

та/або крові (29,5 %), зригувань та блювоти (40,3 %), кишкових кольок (53,2 %) та 

ускладнюється залізодефіцитною анемією (43,2 %) і гіпотрофією (33,4 %). 

Уточнено ендоскопічні, морфологічні та імуногістохімічні характеристики 

алергічного запалення травного тракту у дітей з харчовою алергією. 

На підставі результатів елімінаційно-провокаційної проби встановлено 

основні харчові алергени, які індукують розвиток алергічного запалення травного 

тракту у дітей перших трьох років життя: білки коров’ячого молока (84,1 %), яйце 

(42,5 %), пшениця (14,6 %), соя (2,9 %). 

За результатами аналізу жирно-кислотного спектру крові визначено 

метаболомні індекси, які відображають прозапальну спрямованість ліпідного 

спектру крові з переважанням продукції прозапальних цитокінів: активацію 

процесів ліпогенезу при IgE-залежному типі реакцій на харчові білки та 

підвищення біодоступності арахідонової кислоти та її прозапальних метаболітів 

(ейкозаноїдів) при клітинно-опосередкованому.  

Доведено роль ліпідних медіаторів (цистеїнілових лейкотрієнів 4-ї серії) у 

патогенезі білок-індукованого алергічного запалення шлунково-кишкового тракту 

у дітей раннього віку. 
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Розроблено алгоритм ранньої діагностики алергічних захворювань 

шлунково-кишкового тракту у дітей раннього віку в залежності від характеру 

вигодовування. Науково обґрунтовано диференційований підхід до лікувально-

профілактичних заходів у дітей раннього віку з алергічним ураженням травного 

тракту з розробкою індивідуалізованих схем лікування із застосуванням в якості 

супровідної терапії омега-3ПНЖК, Lactobacillus rhamnosus GG або їх 

ферментативних лізатів у поєднанні з фармакотерапією (монтелукаст) та доведено 

їх високу ефективність. 

Ключові слова: алергічні захворювання шлунково-кишкового тракту, діти 

раннього віку, сенсибілізація, елімінація, провокація, діагностика, лікування. 
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Нaiduchyk Н. A. Pathogenetic mechanisms of formation, peculiarities of 

course and optimization of diagnosis and treatment of allergic diseases of the 

gastrointestinal tract in children of early age – qualification scientific work on the 

rights of manuscript.  
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Lukyanova National Academy of Medical Sciences of Ukraine, Kyiv, 2020. 

The thesis is devoted to improvement of diagnostics and treatment of allergic 

diseases of the gastrointestinal tract of children of early age based on the study of 

clinical and morpho-functional features of their course depending on the pathogenetic 

mechanisms of formation of allergic inflammation. 

Established early debut of allergic diseases of the gastrointestinal tract in children-

during the first three months of life, which is often accompanied by lesions skin 

(58.7%) with a predominance in the clinical picture of diarrhea (63.9%) with a dash of 

large amounts of vitreous mucus and/or blood (29.5%), vomiting (40.3%), intestinal 

colic (53.2%) and complicated by iron deficiency anemia (43.2%) and hypotrophy 

(33.4%). Refined endoscopic, morphological and immunohistochemical characteristics 

of allergic inflammation of the digestive tract in children with food allergy. Based on 

the results of the elimination of provocative samples, basic food allergens have been 

established that induce the development of allergic inflammation of the digestive tract 

in children of the first three years of life: cow's milk (84.1%), eggs (42.5%), wheat 

(14.6%), soy (2.9%). 

According to the results of the analysis of the fat-acid spectrum, the metabolic 

indices that reflect the proinflammatory direction of the lipid spectrum of blood with a 

predominance of products of pro-inflammatory cytokines: activation of lipogenesis 

processes in IgE-dependent type of reactions to food proteins, and increasing the 

bioavailability of arachidonic acid and its pro-inflammatory metabolites (eicosanoids) in 

cell-mediated. The role of lipid mediators (cysteinyl leukotrienes of the 4th series) in 
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the pathogenesis of protein-induced allergic inflammation of the gastrointestinal tract in 

children of early age has been proven. 

The algorithm of early diagnosis of allergic diseases of the gastrointestinal tract in 

children of early age, depending on the nature of feeding is developed. Scientifically 

grounded the differentiated approach to treatment and preventive measures in children 

of early age with allergic lesions of digestive tract with development of individualised 

schemes of treatment with application as the accompanying therapy of omega-3 

polyunsaturated fatty acids, Lactobacillus rhamnosus GG or their enzymatic lizates in 

combination with рharmacotherapy (montelucast) and proved by their high efficiency. 

Keywords: allergic diseases of the gastrointestinal tract, young children, 

sensitization, elimination, provocation, diagnosis, treatment. 

 

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 

 

АД - атопічний дерматит 

АЗ - алергічне захворювання 

АК - арахідонова кислота 

БА - бронхіальна астма 

БКМ - білки коров’ячого молока 

ВДТ - водневий дихальний тест 

ДПК - дванадцятипала кишка 

ЕКБ - еозинофільний катіонний білок 

ІХБ - індукований харчовими білками 

КВВП - коефіцієнт водню у видихуваному повітрі 

ОПП - оральна провокаційна проба 

ПНЖК - поліненасичені жирні кислоти 

ЛК - лінолева кислота 

ЛН - лактазна недостатність 

ЛНБР - лактозо-залежний надлишковий бактеріальний ріст 

CО - слизова оболонка 

ХА - харчова алергія 

цис-ЛТ - цистеїнілові лейкотрієни 

ШКТ - шлунково-кишковий тракт 

IgE - імуноглобулін Е 

IL - інтерлейкін 

Н2 - водень 

ppm - одиниця вимірювання КВВП 

sIgE - специфічний імуноглобулін класу Е 

Th - Т-лімфоцит хелпер 

TNF-α - фактор некрозу пухлин альфа 

 

 


