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АНОТАЦІЯ 

 

Романько М. Р. Вплив забезпеченості організму вітаміном D на перебіг 

і ефективність профілактики гострого обструктивного ларингіту у дітей 

раннього віку. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за 

спеціальністю 14.01.10 – «Педіатрія» – Національний університет охорони 

здоров`я України імені П. Л. Шупика. Державна установа «Інститут педіатрії, 

акушерства і гінекології імені академіка О. М. Лук’янової Національної 

академії медичних наук України» – Київ, 2021. 

 

Дисертація присвячена питанню підвищення ефективності 

профілактики розвитку повторних епізодів гострого обструктивного 

ларингіту (ГОЛ) шляхом оптимізації використання саплементів 

холекальциферолу на підставі вивчення впливу забезпеченості організму 

вітаміном D (VitD) на перебіг даного захворювання у дітей раннього віку. 

Проаналізовано чинники, що можуть впливати на тяжкість перебігу 

ГОЛ у дітей раннього віку та розвиток його повторних епізодів; визначено 

частоту та виразність недостатності VitD у дітей раннього віку із ГОЛ; 

вивчено вплив статусу VitD на клінічний перебіг ГОЛ та розвиток повторних 

епізодів захворювання; вивчено показники фосфорно-кальцієвого 

обміну (ФКО) у дітей раннього віку з ГОЛ; проаналізовано особливості 

алергічного статусу у дітей раннього віку з ГОЛ; визначено частоту алельних 

варіантів гена вітамін D-зв'язуючого білка (VDBP – vitamin D binding protein) 

та їх зв`язок зі статусом VitD у дітей раннього віку; вивчено вплив 

застосування комбінації Lactobacillus reuteri DSM 17938 із 

холекальциферолом на стан забезпеченості VitD дітей раннього віку. 

Встановлено, що серед обстеженого контингенту хлопчиків було 

статистично більше, ніж дівчаток: 67,2±4,1 % проти 32,8±4,1 % (р=0,000). 
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Віковий розподіл був досить рівномірним: 28,9±4,0 % дітей віком 4-12 міс., 

32,8±4,1 % – віком 12-24 міс., 38,3±4,3 % – віком 24-36 міс. На момент 

первинного обстеження у 57,0±4,4 % дітей діагностовано ГОЛ середнього 

ступеня тяжкості, у 28,1±4,0 % пацієнтів в анамнезі зареєстровано 2 і більше 

епізодів ГОЛ, 32,8±4,1 % дітей мали рекурентні респіраторні інфекції (РРІ). 

Медіана рівнів 25-гідроксихолекальциферолу (25(ОН)D) у сироватці 

крові обстежених дітей із ГОЛ становила 32,1 нг/мл (19,3-47,6), але 

спостерігався широкий розкид індивідуальних значень: від 3,7 нг/мл до 

233,8 нг/мл. Найкращу забезпеченість VitD мали діти віком 4-12 міс. у 

порівнянні із пацієнтами віком 12-24 міс. (р=0,012) та дітьми віком 24-36 міс. 

(р=0,000), що корелювало з частотою саплементації VitD. Проведення 

саплементації VitD дітям на грудному вигодовуванні (ГВ) виявилося більш 

ефективним, ніж надходження даного мікронутрієнту у складі адаптованої 

суміші за умови зіставних доз холекальциферолу (р=0,038). 

Медіана концентрацій 25(ОН)D у сироватці крові дітей, які до 

включення у дослідження регулярно отримували саплементацію VitD, 

складала 56,5 нг/мл (р=0,000). У дітей, які до первинного обстеження тривало 

стабільно отримували VitD у дозі 500 МО/д, медіана рівнів 25(ОН)D була 

42,8 нг/мл. Діти, які отримували тривалий час холекальциферол у дозі 

1000 МО/д, мали вищий рівень 25(ОН)D із медіаною 60,7 нг/мл (р=0,002). Усі 

ці діти мали концентрацію 25(ОН)D у крові вище 50 нг/мл, а у трьох 

пацієнтів (27,3±13,4 %) вона перевищувала 100 нг/мл, при цьому у двох дітей 

(18,2±11,6 %) рівень 25(ОН)D був вищим 150 нг/мл. Медіана концентрацій 

25(ОН)D у сироватці крові дітей, які на момент первинного обстеження 

отримували саплементи холекальциферолу у дозі понад 1000 МО/д, 

становила 96,0 нг/мл. У двох з п’яти таких дітей вона була вищою 150 нг/мл. 

Батьки пацієнтів, які у ході проведеного дослідження демонстрували 

нижчі концентрації 25(ОН)D, частіше вказували на наявність РРІ у своїх 

дітей. У обстежених, які мали в анамнезі РРІ, медіана концентрацій 25(ОН)D 

була на рівні 24,1 нг/мл проти 38,4 нг/мл у дітей без таких епізодів (р=0,000). 
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У дітей із рівнем 25(ОН)D < 20 нг/мл РРІ мали місце у половині випадків, у 

той час, при концентрації 25(ОН)D > 20 нг/мл їх мала кожна четверта дитина 

(р=0,017), а при рівні даного метаболіту 30-100 нг/мл – лише кожна п’ята 

дитина (р=0,000). Зниження концентрації 25(ОН)D супроводжувалось 

ризиком розвитку повторних епізодів ГОЛ. У дітей, що мали повторні 

епізоди хвороби, медіана концентрацій 25(ОН)D становила 23,0 нг/мл проти 

39,0 нг/мл у дітей, що захворіли на ГОЛ вперше (р=0,000). У 

госпіталізованих дітей із середньою тяжкістю перебігу ГОЛ медіана 

концентрації 25(ОН)D була нижчою (24,3 нг/мл) порівняно з пацієнтами, які 

мали легкий перебіг захворювання (42,8 нг/мл), (р=0,000). 

Встановлено, що 57,0±4,4 % обстежених мали клінічні прояви 

дисфункції шлунково-кишкового тракту (ШКТ). У дітей зі скаргами з боку 

ШКТ медіана рівнів 25(ОН)D була нижчою порівняно з обстеженими без 

вищезгаданих симптомів (р=0,000). Діти із клінічними проявами дисфункції 

ШКТ частіше мали РРІ в анамнезі порівняно з пацієнтами без скарг на 

порушення функції ШКТ (р=0,035). 

Інші показники ФКО у дітей із ГОЛ знаходились у тісній залежності 

від рівня 25(ОН)D у сироватці крові та віку дітей. Пацієнти з рекурентними 

епізодами ГОЛ мали достовірно нижчі рівні загального кальцію (р=0,011) та 

фосфору (р=0,024). Діти із середньотяжким перебігом ГОЛ мали достовірно 

нижчі рівні загального (р=0,029) та іонізованого (р=0,005) кальцію, фосфору 

(р=0,013), порівняно з дітьми, що мали легкий перебіг ГОЛ. 

Встановлено, що у 48,4±4,4 % обстежених дітей був обтяжений 

алергологічний анамнез. Медіана рівнів 25(ОН)D у сироватці крові цих дітей 

була нижчою порівняно з обстеженими, у яких не було зафіксовано випадків 

алергії (р=0,000). У ході проведеного дослідження підтверджена гіпотеза 

щодо зв’язку між змінами у алергостатусі дітей та зростанням частоти 

рекурентних епізодів ГОЛ: 46,4±9,4 % – у дітей, які мали випадки алергії в 

анамнезі, порівняно з 23,0±4,2 % – у пацієнтів, в яких алергоанамнез не був 

обтяженим (р=0,028). При цьому у дітей, що мали особисту історію алергії, 
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мав місце більш тяжкий перебіг ГОЛ, порівняно з пацієнтами без обтяженого 

алергоанамнезу (р=0,000). 

Медіана концентрацій загального IgE у сироватці крові обстежених 

дітей становила 19,3 МО/мл (min=0,108 МО/мл, max=1213 МО/мл). Між 

рівнем 25(ОН)D та рівнем загального IgЕ встановлено статистично 

достовірний щільний зворотній зв'язок середньої сили (r=-0,299, р=0,000). 

У результаті молекулярно-генетичного дослідження встановлено 

наявність поліморфних варіантів гена VDBP, які можуть впливати на 

концентрацію у сироватці крові VitD. Найнижчу концентрацію 25(ОН)D 

мали діти з генотипами СА rs 4588 та GT rs 7041. Рівень 25(ОН)D у межах 

20-100 нг/мл мали усі носії генотипу GG rs 7041 гена VDBP. Найвищі рівні 

25(ОН)D у крові були зафіксовані у дітей із генотипами АА rs 4588 та 

ТТ rs 7041. 

Враховуючи високу частоту симптомів дисфункції ШКТ, 

варіабельність концентрацій холекальциферолу у обстежених дітей, а також 

отримані дані про ризики тривалого використання високих доз 

холекальциферолу для профілактики VDD та рекурентних епізодів ГОЛ, 

порівняли профілактичну ефективність саплементів VitD із вмістом 500 МО 

холекальциферолу в одній дозі та комбінації 400 МО холекальциферолу із 

Lactobacillus reuteri DSM 17938. 

Результати контрольного дослідження через 12 тижнів 

продемонстрували зростання медіани концентрацій 25(ОН)D у дітей 

основної групи, що отримували комбінацію холекальциферолу у сполученні 

із Lactobacillus reuteri DSM 17938 на 32,2 % (р=0,000), у той час як рівень 

25(ОН)D в групі порівняння знизився на 11,1 % (р=0,566). На момент 

проведення контрольного дослідження усі пацієнти основної групи мали 

рівень 25(OH)D, що перевищував 20 нг/мл, а у 75,0±8,8 % дітей цієї групи він 

був вищим за 30 нг/мл. У пацієнтів групи порівняння, які на момент 

первинного обстеження отримували саплементи VitD і мали достатній 

вихідний рівень 25(ОН)D у сироватці крові, добавка олійного розчину 
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холекальциферолу протягом 12 тижнів забезпечила підтримання 

концентрації 25(ОН)D на рівні понад 20 нг/мл. 

Прийом саплементів холекальциферолу у поєднанні з Lactobacillus 

reuteri DSM 17938 позитивно впливав на функцію ШКТ у обстежених дітей. 

Найбільш суттєва динаміка відзначалася з боку частоти та характеристик 

випорожнень. Зокрема, батьки, які на початку дослідження скаржились на 

частоту дефекацій у дітей до 3-х р/тиждень вказували на те, що з 8 тижня 

спостереження, їхні діти мали випорожнення щоденно, не було ознак 

занепокоєння та плачу під час акту дефекації (р=0,029). У той же час, у 

пацієнтів групи порівняння, які отримували холекальциферол у дозі 500 МО, 

достовірної динаміки клінічних проявів дисфункції ШКТ не відмічалось. 

У пацієнтів, що приймали саплементи холекальциферолу у дозі 400 МО 

у поєднанні з Lactobacillus reuteri DSM 17938 протягом 12 тижнів, мало місце 

зниження медіани концентрацій загального IgE у 2 рази – з 64,1 МО/мл (9,2-

120,0) до 31,9 МО/мл (6,4-143,6), але достовірної різниці досягнуто не було 

завдяки значному розкиду даних. Виразна позитивна динаміка даного 

показника була досягнута у 45,8±10,2 % пацієнтів. Однак у 16,7±7,6 % дітей 

даної групи, у яких напередодні контрольного дослідження було загострення 

алергічного захворювання, рівень загального IgE зріс у порівнянні з базовим 

показником. Пацієнти, які мали високі рівні загального IgE, повільніше 

реагували на саплементацію монопрепаратом холекальциферолу у дозі 

500 МО. 

Встановлено, що діти, які мали на момент проведення контрольного 

дослідження рівень 25(ОН)D у сироватці крові 20-30 нг/мл, достовірно 

частіше хворіли РРІ (25,0±10,8 %) протягом 3-х років спостереження 

порівняно з пацієнтами, що мали рівень 25(ОН)D > 30 нг/мл (р=0,023). Діти 

із рівнем 25(ОН)D у сироватці крові < 30 нг/мл мали вищі шанси на 

виникнення повторних епізодів ГОЛ у майбутньому (OR=9,00; 95 % СІ: 1,55-

52,27) та, у разі виникнення захворювання, більш високі шанси на його 

тяжчий перебіг (OR=11,40; 95 % СІ: 1,20-108,29). 
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Наукова новизна роботи полягає в наступному. Доповнено наукові дані 

про фактори, які впливають на тяжкість перебігу та виникнення рекурентних 

епізодів ГОЛ. Зокрема доведено, що рівень 25(ОН)D у сироватці крові менше 

30 нг/мл підвищує шанси на більш тяжкий перебіг ГОЛ (OR=11,4) та 

виникнення його рекурентних епізодів (OR=9,0). 

Отримано нові наукові дані про взаємозв`язок між поліморфізмом гена 

VDBP і забезпеченістю VitD дітей раннього віку. Зокрема продемонстрована 

наявність поліморфних варіантів гена VDBP у дітей, що може впливати на 

ефективність профілактики дефіциту вітаміну D (VDD) шляхом 

саплементації. Встановлено, що низькі концентрації 25(ОН)D створювали 

переважно обстежені діти з генотипами СА rs 7041 та GT rs 4588 гена VDBP. 

Найвищі рівні 25(ОН)D були зафіксовані у дітей з генотипами АА rs 7041 та 

ТТ rs 4588 гена VDBP, які демонстрували високу абсорбцію при прийомі 

саплементів VitD у дозі 500 МО та навіть надмірні концентрації 25(ОН)D при 

тривалому прийомі саплементів у більш високій дозі. 

Вперше продемонстровано ефективність застосування комбінації 

108 колонієутворюючих одиниць (КУО) життєздатних бактерій Lactobacillus 

reuteri DSM 17938 та 400 МО холекальциферолу у дітей раннього віку із ГОЛ 

для підвищення рівня 25(ОН)D у сироватці крові, зниження частоти 

функціональних порушень з боку ШКТ та зменшення частоти рекурентних 

епізодів захворювання. 

Для практичної системи охорони здоров`я показано доцільність 

визначення концентрації 25(ОН)D у сироватці крові дітей раннього віку з 

рекурентними епізодами ГОЛ та проведення саплементації у разі виявлення 

недостатності або дефіциту VitD. Запропоновано проведення генотипування 

на поліморфізм гена VDBP у дітей при відсутності очікуваної клінічної 

відповіді на застосування саплементів у стандартних рекомендованих 

дозуваннях та/або при наявності низьких/надмірно високих показників 

25(ОН)D на тлі проведення саплементації. У разі виявлення генотипів СА 

rs 7041 та GT rs 4588 рекомендовано підвищити дозу холекальциферолу, а 
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при наявності генотипів АА rs 7041 та ТТ rs 4588 гена VDBP – знизити дозу 

саплементів. Продемонстровано ефективність та безпечність використання 

комбінації 108 КУО життєздатних бактерій Lactobacillus reuteri DSM 17938 та 

400 МО холекальциферолу у дітей раннього віку. Запропоновано 

впровадження даного профілактичного методу у загальну практику, що 

дозволить підвищити ефективність профілактики VDD, буде сприяти 

зниженню частоти повторних епізодів та тяжкості перебігу ГОЛ, позитивно 

впливатиме на функціональну активність ШКТ та буде сприяти покращенню 

алергічного статусу дітей раннього віку. 

Результати дисертаційної роботи впроваджено в роботу закладів освіти 

та лікувально-профілактичних установ практичної охорони здоров’я 

педіатричного профілю. 

Ключові слова: діти раннього віку, гострий обструктивний ларингіт, 

профілактика, вітамін D, саплементація. 
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ANNOTATION 

 

Romanko M. R. Vitamin D status effects on the course and effectiveness of 

viral croup prevention in young children. 

 

Dissertation for the degree of candidate of medical sciences in the specialty. 

14.01.10 – «Pediatrics» – Shupyk National Healthcare University of Ukraine. State 

institution «Institute of Pediatrics, Obstetrics and Gynecology named after 

academician O. M. Lukyanova of National academy of medical sciences of 

Ukraine» – Kiev, 2021. 

 

The dissertation dedicated to the problems of improving efficiency of 

recurrent croup prevention by optimizing the use of cholecalciferol supplements, 

based on the study of the impact of the body's of vitamin D (VitD) supply on the 

course of this disease in young children. 

Factors that may affect the severity of viral croup in young children and the 

development of its recurrent episodes are analyzed; the frequency and severity of 

VitD insufficiency in young children with viral croup were determined; the 

influence of VitD status on the clinical course of viral croup and the development 

of recurrent episodes of the disease was studied; indicators of calcium and 

phosphorus metabolism in young children with viral croup were studied; the 

peculiarities of allergic status in young children with viral croup were analyzed; 

the frequency of allelic variants of the VDBP gene and their connection with the 

status of VitD in young children is defined; the effect of the combination of 

Lactobacillus reuteri DSM 17938 with cholecalciferol on the state of VitD supply 

in young children was studied. 

It was found that among the surveyed contingent there were statistically 

more boys than girls: 67.2±4.1 % against 32.8±4.1 % (p=0.000). The age 

distribution was quite uniform: 28.9±4.0 % of children aged 4-12 months, 

32.8±4.1 % – aged 12-24 months, 38.3±4.3 % – aged 24-36 months. At the time of 
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the initial examination in 57.0±4.4 % – diagnosed with moderate viral croup, in 

28.1±4.0 % of patients with a history of 2 or more episodes of viral croup, 

32.8±4.1 % of children had recurrent respiratory infections (RRTIs). 

The median serum concentration of 25(OH)D in children randomized to 

participate in the study was 32.1 ng/mL (19.3-47.6) with individual ranges from 

3.7 ng/mL to 233.8 ng/mL. Children aged 4-12 months had the best provision of 

VitD compared with patients aged 12-24 months (p=0.012) and children aged 24-

36 months (p=0.000), which correlated with the frequency of supplementation. 

Carrying out supplementation in breastfed infants was more effective than the 

intake of this micronutrient in the adapted milk formula at comparable doses of 

cholecalciferol (p=0.038). 

The median serum concentration of 25(OH)D in children who received 

regular supplementation prior to enrollment were 56.5 ng/mL (p=0.000). In 

children who consistently received VitD at a dose of 500 IU/d prior to the initial 

examination, the median serum concentration of 25(OH)D was 42.8 ng/mL. 

Children who received cholecalciferol for a long time at a dose of 1000 IU/d had a 

higher level of 25(OH)D with a median of 60.7 ng/mL (p=0.002). All these 

children had a concentration of 25(OH)D in the blood above 50 ng/mL, and in 

three patients (27.3±13.4%) it exceeded 100 ng/mL, with two children 

(18.2±11,6 %) it exceeded 150 ng/mL. The median serum concentration of 

25(OH)D in children who received cholecalciferol supplements over 1000 IU/d at 

the time of the initial examination were 96.0 ng/mL. In two of the five such 

children, it was higher than 150 ng/mL. 

Parents of patients who showed lower concentrations of 25(OH)D in the 

study were more likely to report RRTIs in their children. In subjects with a history 

of RRTIs, the median serum concentration of 25(OH)D was 24.1 ng/mL versus 

38.4 ng/mL in children without such episodes (p=0.000). In children with a level of 

25(OH)D < 20 ng/mL PPI occurred in half of the cases, while at a level of 

> 20 ng/mL they had one in four children (p=0.017), and at a concentration of this 

metabolite 30-100 ng/mL – only every fifth child (p=0.000). Decreased 25(OH)D 
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concentrations were associated with a risk of recurrent episodes of viral croup. In 

children who had recurrent episodes of disease, the median concentration of 

25(OH)D was 23.0 ng/mL versus 39.0 ng/mL in children with viral croup for the 

first time (p=0.000). In hospitalized children with moderate viral croup, the median 

concentration of 25(OH)D was lower (24.3 ng/mL) compared to patients with mild 

disease (42.8 ng/mL) (p=0.000). 

It was found that 57.0±4.4 % of subjects had clinical manifestations of 

functional gastrointestinal disorders. In children with gastrointestinal complaints, 

the median serum concentration of 25(OH)D was lower compared to those 

examined without the above symptoms (p=0.000). Children with clinical 

manifestations of gastrointestinal dysfunction were more likely to have a history of 

RRTIs compared with patients without complaints of gastrointestinal dysfunction 

(p=0.035). 

Other indicators of calcium and phosphorus metabolism in children with 

viral croup were closely related to the serum concentration of 25(OH)D and age. 

Patients with recurrent episodes of viral croup had significantly lower levels of 

total calcium (p=0.011) and phosphorus (p=0.024). Children with moderate viral 

croup had significantly lower levels of total calcium (p=0.029) and ionized calcium 

(p=0.005), phosphorus (p=0.013), compared with children with mild viral croup. 

It was found that 48.4±4.4 % of children included in the study had a 

burdened history of allergies. The median serum concentration of 25(OH)D of 

these children were lower compared to those in whom no cases of allergy were 

recorded (p=0.000). The study confirmed the hypothesis of an association between 

changes in the allergic status of children and an increase in the frequency of 

recurrent episodes of viral croup: 46.4±9.4 % in children with a history of 

allergies, compared with 23.0±4.2 % in patients in whom the history of allergy was 

not burdened (p=0.028). At the same time, children with a personal history of 

allergies had a more severe course of viral croup, compared with patients without a 

burdensome allergy history (p=0.000). 
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The median serum concentration of total IgE in children randomized to 

participate in the study was 19.3 IU/mL (min=0.108 IU/mL, max=1213 IU/mL). 

There was a significant, moderate inverse correlation between the level of 

25(OH)D and the level of IgE (r=-0.299, р=0.000). 

As a result of molecular genetic study, have identified polymorphic variants 

of the VDBP gene that may affect serum concentration of 25(OH)D. Тhe lowest 

levels of 25(OH)D were determined mainly in the examined children with 

genotypes CA rs 4588 and GT rs 7041 of the VDBP gene. Optimal levels of 

25(OH)D in serum, regardless of the dose of supplements, were demonstrated by 

all examined young children with genotype GG rs 7041 gene VDBP. The highest 

levels of 25(OH)D were recorded in children with genotypes AA rs 4588 and 

TT rs 7041 of the VDBP gene. 

Given the high incidence of gastrointestinal dysfunction symptoms, the 

variability of cholecalciferol concentrations in the examined children, and the data 

on the risks of long-term use of high doses of cholecalciferol for the prevention of 

vitamin D deficiency (VDD) and recurrent episodes of viral croup, the 

effectiveness of and a combination of 400 IU cholecalciferol with Lactobacillus 

reuteri DSM 17938. 

The follow-up examinations showed that the use of a combination of VitD at 

a dose of 400 IU with the probiotic strain Lactobacillus reuteri DSM 17938 in 

children of the treatment group made it possible to reach a statistical difference in 

the median concentration of 25(OH)D after 12 weeks of use compared to the same 

indicator at baseline: 37.4 ng/mL (30.2-52.3) versus 28.3 ng/mL (20.8-42.9), 

respectively (p=0.000). 

In children of the control group who took an oily solution of pure VitD at a 

dose of 500 IU, the median blood concentration of 25(OH)D after a 12-week 

supplementation did not significantly differ from the baseline value: 31.3 ng/mL 

(23.0-41.0) versus 35.2 ng/mL (26.4-41.2) (p=0.689). During the follow-up 

examination, the level of 25(OH)D exceeded 20 ng/mL in all children of the 

treatment group; 75.0±8.8 % (18/24) of these examined had the concentration level 
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of 25(OH)D more than 30 ng/mL. In children who at baseline received 

supplements in any form regardless of the dose but with a sufficient baseline serum 

level of 25(OH)D, continued supplementation with an oily solution of 

cholecalciferol was sufficient to maintain the level of 25(OH)D more than 

20 ng/mL. 

Vitamin D supplementation in combination with Lactobacillus reuteri 

DSM 17938 had a positive effect on the functional gastrointestinal activity in 

young children who participated in the study. There was a tendency to use soft 

stools and an increased defecation frequency, due to which the parents’ complaints 

of defecation pain in their children disappeared. Thus, parents who at baseline 

were concerned about defecation frequency up to 3 times a week noted that their 

children had defecation every day starting from Week 8 of follow-up (p=0.029). In 

patients of the control group who took VitD at a dose of 500 IU alone, no 

significant dynamics of clinical signs of gastrointestinal disorders was observed. 

The use of 400 IU of VitD supplements in combination with Lactobacillus 

reuteri DSM 17938 for 12 weeks made it possible to reduce the median 

concentration of total IgE by almost half – from 64.1 IU/mL (9.2-120.0) to 

31.9 IU/mL (6.4-143.6), but no significant difference was reached due to the 

substantial variability of data. The level of IgE increased significantly in 

16.7±7.6 % (4/24) of patients who had exacerbations of an allergic disease just 

before the follow-up examination. At the same time, 45.8±10.2 % (11/24) of 

children had a clear positive dynamics. Given the small sample size, the 

comparison with the control group made it impossible to draw final conclusions. 

But children with high IgE levels responded more slowly to supplementation with 

pure VitD. 

Patients with a level of 25(OH)D > 30 ng/mL were less likely to have 

recurrent ARIs during the observation period compared to those with a level of 

25(OH)D 20-30 ng/mL (25.0±10.8 %) (p=0.023). In children with a concentration 

of 25(OH)D > 30 ng/mL, the risks for recurrent episodes of viral croup in the 
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future were 9 times lower (OR=9.00; 95 % CI: 1.55-52.27), and the risks of more 

mild viral croup course were 11.4 times lower (OR=11.40; 95 % CI: 1.20-108.29). 

The scientific novelty of the work is as follows. Scientific data on the factors 

influencing the severity and occurrence of recurrent episodes of viral croup have 

been supplemented. In particular, it was proved that the serum concentration of 

25(OH)D > 30 ng/mL, the risks for recurrent episodes of viral croup in the future 

were 9 times lower (OR=9.0), and the risks of more mild viral croup course were 

11.4 times lower (OR=11.4). 

New scientific data on the relationship between the polymorphism of the 

VDBP gene and the provision of VitD in young children. In particular, the 

presence of polymorphic variants of the VDBP gene in children has been 

demonstrated, which may affect the effectiveness of VDD prevention by 

supplementation. Low concentrations of 25(OH)D were determined mainly in the 

examined children with genotypes CA rs 4588 and GT rs 7041 of the VDBP gene. 

The highest levels of 25(OH)D were recorded in children with genotypes 

AA rs 4588 and TT rs 7041 of the VDBP gene, which showed high absorption 

when taking VitD supplements at a dose of 500 IU and even excessive 

concentrations of 25(OH)D with long-term use supplements in a higher dose. 

For the first time, the combination of Lactobacillus reuteri DSM 17938 and 

400 IU of cholecalciferol in young children with viral croup was demonstrated to 

increase serum concentration of 25(OH)D, reduce the incidence of gastrointestinal 

disorders, and reduce the incidence of recurrent episodes. 

For the practical health care system, the expediency of determining the 

serum concentration of 25(OH)D of young children with recurrent episodes of viral 

croup and supplementation in case of deficiency or deficiency of VitD is shown. 

Genotyping for VDBP gene polymorphism in children in the absence of the 

expected clinical response to the use of supplements in the standard recommended 

dosages and in the presence of low/excessively high 25(OH)D on the background 

of supplementation is proposed. In case of detection of genotypes CA rs 7041 and 

GT rs 4588, it is recommended to increase the dose of cholecalciferol, and in the 
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presence of genotypes AA rs 7041 and TT rs 4588 of the VDBP gene – to reduce 

the dose of supplements. The efficacy and safety of the combination of 

Lactobacillus reuteri DSM 17938 and 400 IU of cholecalciferol in young children 

have been demonstrated. It is proposed to introduce this prophylactic method in 

general practice, which will increase the effectiveness of prevention of VitD 

deficiency, will reduce the frequency of recurrences and severity of viral croup, 

will positively affect the functional activity of the gastrointestinal tract and will 

improve early childhood allergy. 

The results of the dissertation are implemented in the work of educational 

institutions and treatment-and-prophylactic institutions of practical health care of 

pediatric profile. 

Keywords: young children, viral croup, prevention, vitamin D, supplements. 
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 

 

АРГ   –  аномалії розвитку гортані 

БА   –  бронхіальна астма 

БОС   –  бронхообструктивний синдром 

ВДШ   –  верхні дихальні шляхи 

ГВ   –  грудне вигодовування 

ГЕР   –  гастроезофагеальний рефлюкс 

ГОЛ   –  гострий обструктивний ларингіт 

ГРІ   –  гостра респіраторна інфекція 

ДНК   –  дезоксирибонуклеїнова кислота 

КУО   –  колонієутворюючі одиниці 

ЛФ   –  лужна фосфатаза 

ПДРФ  –  поліморфізм довжини рестрикційних фрагментів 

ПЛР   –  полімеразна ланцюгова реакція 

РРІ   –  рекурентні респіраторні інфекції 

УФВ   –  ультрафіолетове випромінювання 

ФГІР   –  функціональні гастроінтестинальні розлади 

ФКО   –  фосфорно-кальцієвий обмін 

ШВ   –  штучне вигодовування 

ШКТ   –  шлунково-кишковий тракт 

AAP   –  American Academy of Pediatrics 

AAPF  –  American Academy of Family Physician 

EAP   –  European Academy of Pediatrics 

EFSA   –  European Food Safety Authority 

IL   –  інтерлейкін 

ІNF   –  інтерферон 

IOM   –  Institutе of Medіcine 

SNP   –  single nucleotide polymorphism 

VitD   –  вітамін D 
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VDD    –  vitamin D deficiency 

VDBP  –  vitamin D binding protein 

25(OH)D  –  25-гідроксихолекальциферол 

1,25(ОН)2D  –  1,25-дигідроксихолекальциферол 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. ГОЛ є поширеною причиною обструкції верхніх 

дихальних шляхів (ВДШ) та одним з найтяжчих клінічних проявів гострих 

респіраторних інфекцій (ГРІ) у дітей раннього віку. Дана нозологія 

залишається важливою проблемою педіатрії, оскільки ГОЛ за досить 

короткий проміжок часу може призвести до швидкого розвитку тяжких 

ускладнень та навіть летального наслідку. 

У частини дітей може спостерігатися тенденція до виникнення 

повторних епізодів ГОЛ, що визначає необхідність пошуку причин та 

розробки методів ефективної профілактики даного захворювання. 

На сьогоднішній день існують різні думки щодо факторів, які можуть 

впливати на перебіг і виникнення рекурентних епізодів ГОЛ (РРІ, фонові 

алергічні захворювання, порушення обміну речовин тощо). Пошук підходів 

до лікування і профілактики визначається передусім детальним вивченням 

чинників виникнення первинних та повторних епізодів ГОЛ. 

Протягом останніх десятиріч наукова спільнота приділяє значну увагу 

вивченню позаскелетних ефектів вітаміну D, зокрема його ролі у 

протиінфекційному імунітеті та зв’язку VDD із розвитком алергічних 

захворювань. 

На сьогодні встановлено, що участь VitD в імунних процесах пов’язана 

з тим, що даний мікронутрієнт впливає на функцію Т-лімфоцитів, тимусу, 

інгібує продукцію прозапальних та стимулює синтез протизапальних 

цитокінів; індукує синтез протимікробних пептидів (β-дефензинів і 

кателіцидину) макрофагами, нейтрофілами та епітеліальними клітинами 

[115,124,160]. А використання VitD з профілактичною та лікувальною метою 

у дітей з алергічною патологією дозволяє позитивно впливати на розвиток та 

перебіг алергічних захворювань, зокрема шляхом зниження продукції 

загального IgE, модифікування функції Т-лімфоцитів [105]. 
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Саме ці дані дають можливість розглядати використання саплементів 

VitD для підвищення рівня забезпеченості дітей даним мікронутрієнтом, і, як 

наслідок, – для впливу на фактори, що призводять до розвитку рекурентних 

епізодів ГОЛ у дітей.  

Поряд з цим, продовжується дискусія стосовно оптимальної дози VitD, 

тривалості профілактичного прийому, чинників, що впливають на абсорбцію 

даного мікронутрієнту в ШКТ, індивідуальних генетично-детермінованих 

особливостей метаболізму VitD. 

Все це дає підстави розглядати недостатнє забезпечення дитини VitD 

як один із потенційних чинників, що можуть впливати на розвиток, перебіг 

та виникнення повторних епізодів ГОЛ. На даний час бракує відомостей 

щодо частоти та виразності VDD у хворих на ГОЛ дітей раннього віку, не 

існує єдиної точки зору щодо оптимального вибору дози та тривалості 

призначення саплементів холекальциферолу, недостатньо вивчені чинники, 

що впливають на варіабельність індивідуальних рівнів абсорбції 

холекальциферолу в ШКТ та невідомий вплив змін у статусі VitD на перебіг 

ГОЛ та запобігання розвитку нових епізодів захворювання. Саме цим 

питанням присвячене дане наукове дослідження. 

Мета дослідження: підвищити ефективність профілактики розвитку 

повторних епізодів гострого обструктивного ларингіту шляхом оптимізації 

використання саплементів холекальциферолу на підставі вивчення впливу 

забезпеченості організму вітаміном D на перебіг даного захворювання у дітей 

раннього віку. 

Завдання дослідження: 

1. Проаналізувати чинники, що можуть впливати на тяжкість 

перебігу гострого обструктивного ларингіту у дітей раннього віку та 

розвиток його повторних епізодів. 

2. Визначити частоту та виразність недостатності вітаміну D у дітей 

раннього віку із гострим обструктивним ларингітом; вивчити вплив статусу 
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вітаміну D на клінічний перебіг гострого обструктивного ларингіту та 

розвиток повторних епізодів захворювання. 

3. Вивчити показники фосфорно-кальцієвого обміну у дітей 

раннього віку з гострим обструктивним ларингітом. 

4. Проаналізувати особливості алергічного статусу у дітей раннього 

віку з гострим обструктивним ларингітом. 

5. Визначити частоту алельних варіантів гена VDBP та їх зв`язок зі 

статусом вітаміну D у дітей раннього віку. 

6. Вивчити вплив застосування комбінації Lactobacillus reuteri 

DSM 17938 із холекальциферолом на стан забезпеченості вітаміном D дітей 

раннього віку. 

Об’єкт дослідження: стан забезпеченості вітаміном D дітей раннього 

віку із гострим обструктивним ларингітом. 

Предмет дослідження: клінічні прояви гострого обструктивного 

ларингіту та дефіциту вітаміну D; алергічний статус; функціональний стан 

шлунково-кишкового тракту; концентрація 25(ОН)D у сироватці крові; 

показники фосфорно-кальцієвого обміну; поліморфізм гена VDBP. 

Методи дослідження: з метою вивчення впливу недостатності VitD на 

перебіг ГОЛ та розвиток повторних епізодів захворювання у дітей раннього 

віку був проведений аналіз рівня забезпеченості VitD у 128 дітей (суцільна 

безперервна вибірка) віком від 4-х місяців до 3-х років із ГОЛ, що були 

госпіталізовані до інфекційного відділення для лікування ГРВІ та їх 

ускладнень КНП «Київська міська дитяча клінічна лікарня № 1». 

З метою визначення чинників ризику розвитку VDD, показників ФКО 

та окремих показників імунного статусу у дітей раннього віку з ГОЛ було 

використано наступні методи дослідження: анамнестичні; клінічні (огляд, 

об’єктивне обстеження); біохімічні (визначення вмісту у сироватці крові 

25(ОН)D, лужної фосфатази (ЛФ), загального та іонізованого кальцію, 

неорганічного фосфору); визначення вмісту загального IgЕ; аналітико-

статистичні. 
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Наукова новизна отриманих результатів. Доповнено наукові дані 

про фактори, які впливають на тяжкість перебігу та виникнення рекурентних 

епізодів гострого обструктивного ларингіту. Зокрема доведено, що рівень 

25(ОН)D у сироватці крові менше 30 нг/мл підвищує шанси на більш тяжкий 

перебіг ГОЛ (OR=11,4) та виникнення його рекурентних епізодів (OR=9,0). 

Отримано нові наукові дані про взаємозв`язок між поліморфізмом гена 

VDBP і забезпеченістю VitD дітей раннього віку. Зокрема продемонстрована 

наявність поліморфних варіантів гена VDBP у дітей, що може впливати на 

ефективність профілактики VDD шляхом саплементації. Встановлено, що 

низькі концентрації 25(ОН)D створювали переважно обстежені діти з 

генотипами СА rs 7041 та GT rs 4588 гена VDBP. Найвищі рівні 25(ОН)D 

були зафіксовані у дітей з генотипами АА rs 7041 та ТТ rs 4588 гена VDBP, 

які демонстрували високу абсорбцію при прийомі саплементів VitD у дозі 

500 МО та навіть надмірні концентрації 25(ОН)D при тривалому прийомі 

саплементів у більш високій дозі.  

Вперше продемонстровано ефективність застосування комбінації 

108 КУО життєздатних бактерій Lactobacillus reuteri DSM 17938 та 400 МО 

холекальциферолу у дітей раннього віку із гострим обструктивним 

ларингітом для підвищення рівня 25(ОН)D у сироватці крові, зниження 

частоти функціональних порушень з боку шлунково-кишкового тракту та 

зменшення частоти рекурентних епізодів захворювання. 

Практичне значення отриманих результатів. Показано доцільність 

визначення концентрації 25(ОН)D у сироватці крові дітей раннього віку з 

рекурентними епізодами гострого обструктивного ларингіту та проведення 

саплементації у разі виявлення недостатності або дефіциту вітаміну D. 

Запропоновано проведення генотипування на поліморфізм гена VDBP 

у дітей при відсутності очікуваної клінічної відповіді на застосування 

саплементів у стандартних рекомендованих дозуваннях та/або при наявності 

низьких/надмірно високих показників 25(ОН)D на тлі проведення 

саплементації. У разі виявлення генотипів СА rs 7041 та GT rs 4588 
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рекомендовано підвищити дозу холекальциферолу, а при наявності 

генотипів АА rs 7041 та ТТ rs 4588 гена VDBP – знизити дозу саплементів. 

Продемонстровано ефективність та безпечність використання 

комбінації 108 КУО життєздатних бактерій Lactobacillus reuteri DSM 17938 та 

400 МО холекальциферолу у дітей раннього віку. Запропоновано 

впровадження даного профілактичного методу у загальну практику, що 

дозволить підвищити ефективність профілактики VDD, буде сприяти 

зниженню частоти повторних епізодів та тяжкості перебігу гострого 

обструктивного ларингіту, позитивно впливатиме на функціональну 

активність ШКТ та буде сприяти покращенню алергічного статусу дітей 

раннього віку. 

Інформація щодо впровадження результатів роботи. Видано 

інформаційний лист № 187-2020 «Спосіб оптимізації профілактики дефіциту 

вітаміну D у дітей раннього віку». 

Результати досліджень впроваджено у практику в інфекційному 

відділенні для лікування ГРВІ та їх ускладнень КНП «Київська міська дитяча 

клінічна лікарня № 1», у педіатричному відділенні дітей раннього віку 

КНП «Запорізька обласна клінічна дитяча лікарня» Запорізької обласної 

ради; у консультативній поліклініці КНП «Дніпропетровська обласна дитяча 

клінічна лікарня» Дніпропетровської обласної ради; у навчальний процес 

кафедри педіатрії № 2 Дніпровського державного медичного університету. 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота виконана особисто 

здобувачем. Безпосередньо автором здійснено: літературний та патентний 

пошук з подальшим аналізом, узагальненням результатів та визначенням 

напрямків дослідження; проведено аналіз літератури; визначено мету і 

завдання; розроблено дизайн дослідження; виконано забір клінічного 

матеріалу; призначено лікувально-профілактичні заходи та проведено 

динамічне спостереження за пацієнтами в катамнезі. Автором проведені 

систематизація, статистичний аналіз та обробка даних клінічного та 

лабораторного обстеження. Здобувачем представлено результати досліджень 
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на конгресах та конференціях міжнародного, національного рівня. За 

результатами дисертаційної роботи автором опубліковано наукові праці, 

написано всі розділи дисертаційної роботи. Дисертантом обґрунтовано та 

розроблено лікувально-профілактичні заходи щодо профілактики повторних 

епізодів ГОЛ у дітей раннього віку. 

Апробація матеріалів дисертації. Результати досліджень 

обговорювалися на наступних конгресах і конференціях міжнародного та 

національного рівня: Науково-практичний симпозіум з міжнародною участю 

«Актуальні питання клінічної, соціальної педіатрії та дитячої неврології» 

(м. Київ, 17-18 березня 2016); ХІІІ З`їзд педіатрів України «Актуальні 

проблеми педіатрії» (м. Київ, 11-13 жовтня 2016); 6th Congress of the European 

academy of pediatrics societies (Geneva, 2016 October 21-25); Науково-

практичний симпозіум «Актуальні питання клінічної, соціальної педіатрії та 

дитячої неврології» (м. Київ, 23-24 березня 2017); Всеукраїнська науково-

практична конференція з міжнародною участю, присвячена пам`яті 

акад. Б. Я. Резніка «Нові медичні технології в педіатрії та сімейній медицині» 

(м. Одеса, 6-7 квітня 2017); Ювілейна науково-практична конференція 

молодих вчених «Інновації в медицині: досягнення молодих вчених» 

(м. Київ, 18-19 травня 2017); EAP 2017 European Academy of Pediatrics 

Congress and Master Course (Ljubljana, 2017 October 12-15). 

Публікації. За результатами дисертаційної роботи опубліковано 

11 наукових праць: 5 – статей (4 – у фахових виданнях, що входять до 

переліку ВАК МОН України, 1 – у періодичному науковому виданні інших 

держав, які входять до Організації економічного співробітництва та розвитку 

та/або Європейського Союзу, з наукового напряму, за яким підготовлено 

дисертацію, 2 – одноосібні), 3 – у тезах та збірниках науково-практичних 

конференцій та з’їздів, 2 – у тезах та збірниках міжнародних конгресів, 

надрукованих у журналі, що входить до переліку Web of Science Core 

Collection, 1 – інформаційний лист (№ 187 від 2020 р.). 
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Структура та обсяг дисертації. Обсяг дисертації складає 180 сторінок 

друкованого тексту. Рукопис складається зі вступу, огляду літератури, 

матеріалів та методів дослідження, трьох розділів власних досліджень, 

аналізу та узагальнення отриманих результатів дослідження, висновків, 

практичних рекомендацій, списку використаних джерел, додатків. 

Дисертаційна робота ілюстрована 20 рисунками та 22 таблицями, загальним 

обсягом 6 сторінок. Список використаних джерел містить 176 літературних 

джерел загальним обсягом 23 сторінки. 
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РОЗДІЛ 1 

ВПЛИВ НЕДОСТАТНОСТІ ВІТАМІНУ D НА ПЕРЕБІГ ГОСТРОГО 

ОБСТРУКТИВНОГО ЛАРИНГІТУ У ДІТЕЙ РАННЬОГО ВІКУ 

(огляд літератури) 

 

1.1. Гострий обструктивний ларингіт. Термінологія. Етіологія. 

Патогенез. Перебіг гострого обструктивного ларингіту у дітей раннього віку 

 

ГОЛ – захворювання, яке є однією з основних причин обструкції ВДШ 

у дітей раннього віку, і викликається переважно вірусними інфекціями [20]. 

У літературних джерелах можна зустріти багато термінів, що 

позначають дану нозологію: гострий обструктивний ларингіт, синдром 

крупу, круп, несправжній круп, псевдокруп, гострий стенозуючий 

ларингіт/ларинготрахеїт/ларинготрахеобронхіт, ларингіт зі стенозом гортані, 

стеноз підзв`язкового простору, набряково-інфільтративний стеноз, вірусний 

круп [1,11,18,20,21,24,25,27,31,34,38,44]. У англомовній літературі 

зустрічаються такі терміни, як «viral croup», «spasmodic croup», «atypical 

croup» [74,108,173]. У клінічній практиці нашої країни лікарі частіше 

користуються терміном «гострий стенозуючий ларинготрахеїт», але це 

суперечить міжнародній класифікації хвороб 10-го перегляду, згідно з якою 

дана нозологія визначається як «гострий обструктивний ларингіт» (J05.0). 

Найчастіше ГОЛ реєструється серед дітей віком 6-36 міс.[21,158,176]. 

За даними Cherry J. D., на ГОЛ хворіють 3 % дітей віком від 6 до 36 місяців 

[70], за даними інших авторів – 2-6 % дітей раннього віку [67]. Зазвичай пік 

захворюваності реєструється між 12 і 24 міс. життя. За даними Feleszko W. та 

співавт., у 5 зі 100 випадків на другому році життя може виникати ГОЛ [84]. 

Частіше хворіють хлопчики, ніж дівчатка – співвідношення складає 1,5:1 

[20,158,176]. Пік сезонної захворюваності ГОЛ припадає на осінньо-зимовий 

період, хоча і протягом року реєструються поодинокі випадки цього 
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захворювання [176]. Згідно даних, приведених Bjornson C. L. та співавт., на 

ГОЛ щорічно хворіють 80 000 дітей Канади [65]. 

Згідно даних, представлених на офіційному сайті ДЗ «Центр медичної 

статистики МОЗ України», форма звітності № 12 «Звіт про число 

захворювань, зареєстрованих у хворих, які проживають у районі 

обслуговування лікувального закладу» скасована. Тому, починаючи з 

2018 року, інформація щодо загальної захворюваності (у т.ч. і на ГОЛ) серед 

населення України відсутня [30]. 

ГОЛ найчастіше має легкий перебіг. Так, згідно даних, які приводить 

Американська академія сімейних лікарів (AAPF – American Family Physician), 

85 % дітей з ГОЛ мають легкий, а менше 1 % – важкий ступінь 

тяжкості [158]. У Канаді та США ГОЛ середнього ступеня тяжкості займає 

5 % екстрених госпіталізацій у стаціонар, а 1-3 % госпіталізованих дітей з 

ГОЛ потребують інтубації трахеї [120]. 

За даними Johnson D. W., у 75 % випадків збудником ГОЛ є вірус 

парагрипу [111]. Причому найчастішим етіологічним збудником ГОЛ у дітей 

є вірус парагрипу саме 1-го типу, наступні місця посідають віруси парагрипу 

2 та 3 типів. Іншими етіологічними чинниками ГОЛ є віруси грипу А і В, 

аденовірус, респіраторно-синцитіальний вірус, риновірус, ентеровірус, 

бокавірус людини, метапневмовірус, коронавірус, рідко – вірус вітряної віспи 

та вірусно-бактеріальні асоціації [21,25,38,40,98,133,143,158,176]. Дуже рідко 

збудниками ГОЛ виступають вірус кору, вірус паротиту та C. diphtheriae [20]. 

У патогенезі ГОЛ виділяють три основні ланки: набряк, рефлекторний 

спазм гортані та гіперсекреція слизу. Катілов О. В. у своїх публікаціях вказує 

на те, що патогенез ГОЛ однаковий, незалежно від того, чи він викликаний 

інфекційними агентами, чи алергічною провокацією і підкреслює один 

важливий момент – у механізмі розвитку ГОЛ відсутній ларингоспазм [14]. 

До 2019 року для постановки діагнозу і визначення тактики лікування 

ГОЛ у нашій країні використовували критерії, які були описані в 

нормативному документі – «Протокол надання медичної допомоги при 
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невідкладних станах у дітей на шпитальному та дошпитальному етапах» [27]. 

З 2019 року при веденні дітей з ГОЛ керуються рекомендаціями, 

представленими в наступних документах: Наказ МОЗ України від 

05.06.2019 р. № 1269 «Про затвердження та впровадження медико-

технологічних документів зі стандартизації екстреної медичної 

допомоги» [32] та «Адаптована клінічна настанова, заснована на доказах. 

Гострий обструктивний ларингіт (круп) у дітей» [20]. 

Характерною особливістю ГОЛ є те, що у частини дітей можливе 

виникнення повторних епізодів ГОЛ. Частота рекурентних епізодів ГОЛ, за 

даними з різних джерел, складає від 5 % [143] до 30-40 % [42]. Згідно 

класифікації ГОЛ (Учайкін В. Ф., Савенкова М. С., 2001р.), якою 

користуються клініцисти у нашій країні, рецидивуючий круп діагностують 

при наявності 3 і більше епізодів захворювання в анамнезі, а якщо епізод 

ГОЛ виник вдруге, його класифікують як повторний [48]. Згідно клінічних 

рекомендацій по діагностиці та управлінню крупом AAPF, рецидивуючий 

круп встановлюють при наявності понад 2 епізодів на рік [158], деякі автори 

в своїх роботах описують рецидивуючий круп як 3 і більше епізодів на 

рік [60,67]. Окремі науковці вважають, що рецидивуючий круп не можна 

вважати самостійним захворюванням і потрібно ретельно виявляти його 

причину [94]. 

 

1.2. Причини виникнення повторних епізодів гострого обструктивного 

ларингіту у дітей 

 

До виникнення рекурентних епізодів ГОЛ можуть призвести різні 

фактори: аномалії розвитку гортані (АРГ), інтубація трахеї в анамнезі, 

гастроезофагеальний рефлюкс (ГЕР), первинне тубінфікування, бронхіальна 

астма (БА), гіперреактивність дихальних шляхів у сполученні з фоновими 

алергічними захворюваннями, імунологічні порушення, генетична 

схильність, РРІ [31, 41, 75, 77, 99, 123, 147]. 
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1.2.1. Рекурентні епізоди гострого обструктивного ларингіту у дітей з 

аномаліями розвитку гортані 

 

Провідне місце серед патологічних станів, які необхідно виключати у 

дітей раннього віку з рекурентними епізодами ГОЛ, займають АРГ. 

Отоларингологи, які займаються веденням дітей з рекурентними епізодами 

ГОЛ, наполягають на проведенні діагностичної ларингобронхоскопії у таких 

дітей [60,94,99]. Так у 2016 році в США був представлений систематичний 

огляд та метааналіз даних бронхоскопії у дітей з рекурентними епізодами 

ГОЛ (11 статей за період з 1992 по 2016 рік, 885 пацієнтів). Автори дійшли 

висновку, що у пацієнтів із рекурентними епізодами ГОЛ діагностично 

значимі дані бронхоскопії були пов’язані з такими факторами ризику як 

недоношеність, інтубація трахеї в анамнезі, вік до 3-х років [99].  

Ще однією групою авторів у результаті ретроспективного аналізу 

пацієнтів із хронічним кашлем та рекурентними епізодами ГОЛ вдалось 

встановити, що 53,0 % дітей мали патологічні стани з боку ВДШ [94]. 

Оскільки проведення діагностичної ларингобронхоскопії не завжди 

можливо у пацієнтів з рекурентними епізодами ГОЛ ні з технічної, ні з 

етичної точки зору, науковці займаються вивченням доцільності цієї 

діагностичної процедури у дітей з повторними епізодами ГОЛ. 

АРГ є частими причинами стридору у дітей, але, завдяки повільному 

наростанню симптоматики, їх досить легко можна клінічно відрізнити від 

ГОЛ. Більше того, існують критерії, використовуючи які, можна запідозрити 

аномалії розвитку ВДШ у дитини з рекурентними епізодами ГОЛ і вчасно 

направити її для проведення діагностичної ларингобронхоскопії (епізод ГОЛ, 

який вимагав інтубації трахеї, рекурентні епізоди ГОЛ без клінічних ознак 

ГРІ, затяжний перебіг ГОЛ, виникнення епізоду ГОЛ у дитини віком до 

6 місяців або старше 4 років, наявність гемангіом на шкірі [173]. 
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1.2.2. Рекурентні епізоди гострого обструктивного ларингіту у дітей з 

гастроезофагеальним рефлюксом 

 

У наукових джерелах описані дослідження, що вивчали зв’язок 

рекурентних епізодів ГОЛ з ГЕР. Так, у Великобританії проведено 

дослідження, що передбачало ретроспективний аналіз відомостей про всіх 

дітей з рекурентними епізодами ГОЛ, направлених до отоларингологічної 

служби Королівської лікарні для хворих дітей протягом 2002-2011 років. 

Встановлено, що у 28,0 % пацієнтів мали місце вроджені вади розвитку ДШ 

(18,0 % – субглотковий стеноз), у 26,0 % обстежених – ГЕР (91,0 % дітей 

мали ефект від проведеного протирефлюксного лікування, р=0,006) [147]. 

Подібні результати отримали автори дослідження, проведеного у 

Польщі (n=22, вік 1,5-7,5 років). У ході дослідження в 63,6 % дітей з 

рекурентними епізодами ГОЛ було діагностовано ГЕР, а у 31,8 % – 

АРГ [155]. 

Варті уваги дослідження, які продемонстрували роль ГЕР та атопії у 

виникненні рекурентних епізодів ГОЛ. В одному з них порівнювали дітей з 

рекурентними епізодами ГОЛ (n=32) і пацієнтів, у яких ГОЛ виник 

вперше (n=25). Результати дослідження показали, що у 62,5 % дітей був 

встановлений ГЕР, у 17,2 % дітей з рекурентними епізодами ГОЛ – атопія, 

що збільшувала шанси на виникнення повторних епізодів захворювання [60]. 

В іншому дослідженні, проведеному в Канаді, було проаналізовано 

хірургічну базу даних 80 дітей, яким була проведена ендоскопія ВДШ на 

предмет визначення причини атипового крупу. Виявлено, що 35 дітей мали 

атопію, 33 дитини – АРГ, а у 36 дітей було діагностовано ГЕР [74]. 

Але на сьогодні є нові дані щодо діагностики ГЕР у дітей з 

рекурентними епізодами ГОЛ. Так, у 2020 році в США був проведений 

систематичний огляд та метааналіз (346 статей), присвячений дослідженню 

взаємозв’язку між рекурентними епізодами ГОЛ та ГЕР у дітей. Експерти 

дійшли висновку, що докази зв’язку ГЕР з рекурентними епізодами ГОЛ 
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обмежені і є перспектива для подальших досліджень, оскільки більшість 

досліджень були ретроспективними, не мали контрольної групи та мали 

проект дослідження, що піддавало їхні результати сумнівам [75]. 

 

1.2.3. Зв’язок рекурентних епізодів гострого обструктивного ларингіту 

у дітей з первинним інфікуванням мікобактеріями туберкульозу 

 

У 2019 році проведено дослідження, яке продемонструвало 

взаємозв’язок виникнення повторних епізодів ГОЛ у дітей віком до 4 років із 

первинним інфікуванням мікобактеріями туберкульозу (n=121, вік – 6 місяців 

- 8 років). Серед обстежених 30 дітей мали ГОЛ, 60 пацієнтів – повторні 

епізоди ГОЛ і 31 дитина увійшла до групи контролю. Автори дослідження 

зазначають, що у 22,0 % обстежених із рекурентними епізодами ГОЛ 

діагностували локальні форми туберкульозу, що було у 2000 разів частіше, 

ніж у загальній популяції дітей [31]. 

 

1.2.4. Рекурентні епізоди гострого обструктивного ларингіту у дітей з 

атопією та бронхіальною астмою 

 

Існує думка, що БА у дітей може перебігати під маскою рекурентних 

епізодів ГОЛ, або часті рекурентні епізоди ГОЛ можуть призвести до 

розвитку БА у майбутньому. Деякі з авторів зазначають, що ризик розвитку 

БА у пацієнтів з рекурентними епізодами ГОЛ найбільш вірогідний у тих 

дітей, що мають дані епізоди у поєднанні з наступними чинниками: супутня 

алергічна патологія у дитини, обтяжений особистий та сімейний 

алергологічний анамнез, високі рівні загального IgE у сироватці крові [51]. 

Так група науковців із Тайвані у 2017 році провели когортне 

дослідження, в якому вивчали асоціацію ГОЛ і БА у дітей. До дослідження 

було залучено 142 091 дитину (1 204 дитини з ГОЛ віком < 12 років – 

основна група та 140 887 дітей віком < 12 років без ГОЛ – група контролю). 
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Протягом 5 років спостереження у 155 дітей основної групи та у 

5 644 пацієнтів з групи контролю була діагностована БА, при цьому 

найвищий ризик розвитку БА мали діти з епізодами ГОЛ у період від 6 до 

12 років [123]. 

Поряд з цим, окремі автори визначають атопію як пусковий механізм у 

виникненні рекурентних епізодів ГОЛ [49]. Так, Чувирова А. Г. та 

Ярцев М. Н. у своєму дослідженні (80 дітей з рекурентними епізодами ГОЛ, 

вік від 3 до15 років) встановили, що у 58,8 % дітей мала місце атопічна 

сенсибілізація, у 48,5 % – був обтяжений сімейний алергологічний анамнез, у 

25,0 % дітей – за 3 роки спостереження був встановлений діагноз БА [51]. 

Вітчизняні науковці також проводять паралель між ГОЛ і алергією. 

Так, зокрема Охотнікова О. М. відносить ГОЛ до одного з респіраторних 

проявів алергії у дітей із алергічними захворюваннями [50]. 

Не зважаючи на різне бачення алергії в генезі ГОЛ, існує думка, що 

алергічні фактори відіграють значну роль у виникненні рекурентних епізодів 

ГОЛ і при цьому дитина стає чутливою до вірусних антигенів [170,176]. На 

основі власних даних та багаторічних спостережень за дітьми з ГОЛ 

Абаєва Н. Г. та співавт. підтримують дану концепцію і вважають, що у 75 % 

дітей, що мають алергічний фенотип, виникнення рекурентних епізодів ГОЛ 

обумовлене гіперреактивністю дихальних шляхів. У катамнезі у даного 

контингенту дітей дослідники виявили високу частоту формування БА (в 

середньому 30 %). Автори припускають, що причиною виникнення 

рекурентних епізодів ГОЛ є алергічна реакція на вірусний антиген [1]. 

 

1.2.5. Рекурентні епізоди гострого обструктивного ларингіту та зміни 

імунного статусу у дітей 

 

Існує думка, що у дітей з рекурентними епізодами ГОЛ мають місце 

імунологічні порушення у дитини. Так, у 2017 році в Туреччині було 

проведено дослідження (69 дітей з ГОЛ – основна група та 30 здорових 
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пацієнтів – контрольна група) метою якого стало вивчення ролі цитокінів 

(TNF-α, IL-6, IL-10, PAF), кортизолу, рівня загального IgE у патогенезі ГОЛ 

та оцінка факторів, що впливають на його тяжкість. Виявлено підвищені 

рівні PAF та TNF-α у дітей з атопією в анамнезі, а також підвищені рівні IL-

10 та кортизолу у пацієнтів з середньотяжким та тяжким перебігом ГОЛ. На 

основі отриманих даних автори дійшли висновку, що в патогенезі ГОЛ 

можуть відігравати роль як місцеві, так і системні механізми [164]. 

Сокурова М.С. та співавт. показали, що діти з рекурентними епізодами 

ГОЛ, порівняно з пацієнтами, у яких зареєстровано перший епізод ГОЛ, мали 

нижчу вираженість лімфоцитозу, меншу кількість CD4, відносне підвищення 

групи білків класу головного комплексу гістосумісності. Такі зміни науковці 

пояснили наявністю фонового алергічного захворювання у дітей із 

рекурентними епізодами ГОЛ [43]. 

У 2018 році ще одне дослідження продемонструвало імунологічні 

порушення при рекурентних епізодах ГОЛ. Було встановлено існування 

прямого зв’язку між вмістом інтерферону-γ (ІNF-γ) та інтерлейкіну-1ß (IL-1ß) 

у крові. Коефіцієнт кореляції у дітей із первинним ГОЛ і рекурентними 

епізодами ГОЛ складав відповідно 0,59 і 0,37 порівняно з групою здорових 

дітей (r=0,95). Дану закономірність автори пояснили порушенням механізмів 

імунної регуляції при рекурентних епізодах ГОЛ [41]. 

В Україні також проводились дослідження у цьому напрямку. Зокрема 

Станіславчук Л. М. було проведене дослідження (n=166), метою якого був 

аналіз рівнів IL-1ß, IL-4 та IL-8 у дітей із 1-3 епізодами ГОЛ та 4 і більше 

епізодами ГОЛ. Встановлено, що у дітей, які мали в анамнезі 4 і більше 

епізодів ГОЛ, були зафіксовані вищі рівні IL-4 порівняно з пацієнтами, що 

мали 1-3 епізоди ГОЛ [45]. 

У дисертаційному дослідження, проведеному на базі Львівського 

національного медичного університету ім. Данила Галицького, встановлено, 

що у дітей із рекурентними епізодами ГОЛ, порівняно з пацієнтами, що мали 

перший епізод ГОЛ, мала місце статистично достовірно знижена продукція 
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цитокінів IL-1ß, IL-10 IL-17 та абсолютної кількості Т- і В-лімфоцитів. 

Виникнення повторних епізодів ГОЛ було пов’язано з рівнем IL-4 

(OR =0,963; 95 % СІ 0,90-1,42), рівнем IL-17(OR=1,217; 95 % СІ 0,94-2,16) та 

кількістю CD 22 Т-хелперів (OR=1,316; 95 % СІ 0,88-1,92) [133]. 

 

1.2.6. Виникнення рекурентних епізодів гострого обструктивного 

ларингіту у дітей з генетичною схильністю 

 

Існує думка, що у дітей із РРІ виникнення повторних епізодів ГОЛ 

може бути пов’язане і з генетичною складовою. Так, групою авторів із 

Фінляндії проведено дослідження з метою визначення факторів ризику 

виникнення рекурентних епізодів ГОЛ у дітей із РРІ (n=364). Встановлено, 

що потужним фактором ризику рекурентних епізодів ГОЛ був обтяжений 

сімейний анамнез. Так, коефіцієнти шансів виникнення ГОЛ та рекурентних 

епізодів ГОЛ у дітей, батьки яких мали в анамнезі ГОЛ, становили 

відповідно 3,2 (95 % СІ 1,5; 7,1, р<0,01) і 4,1(95 % СІ 1,45; 11,7, р<0,01) [146]. 

 

1.2.7. Повторні епізоди гострого обструктивного ларингіту у дітей із 

рекурентними респіраторними інфекціями 

 

Поряд із вищевикладеними гіпотезами, ряд авторів пов`язує 

виникнення повторних епізодів ГОЛ із РРІ [25, 40,146,176]. Окремі науковці, 

спираючись на власні дослідження, пропонують проводити профілактику ГРІ 

у дітей із рекурентними епізодами ГОЛ, оскільки у даному випадку вірусна 

інфекція є тригером, який запускає механізм підвищення чутливості до 

вірусних антигенів та алергенів, що зі свого боку призводить до виникнення 

рекурентних епізодів ГОЛ [170,176]. Науковим підтвердженням цього є 

велика кількість досліджень, які проводяться у світі, і підкреслюють 

взаємозв’язок РРІ і рекурентних епізодів ГОЛ [35,40,77,146]. 
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Так, зокрема у 2019 році групою вчених із Аргентини, Польщі, 

Португалії, Мексики був опублікований огляд літератури (84 статті), що був 

орієнтований на вивчення методів профілактики у дітей з рецидивуючими 

інфекціями ВДШ, включаючи рекурентні епізоди ГОЛ. Науковці дійшли 

висновку, що такі підходи, як вакцинація та імуномодуляція (використання 

бактеріальних лізатів) виявились ефективними у лікуванні та профілактиці 

рецидивуючих інфекцій ВДШ. Стосовно рекурентних епізодів ГОЛ, автори 

вказують на відсутність вакцин, спрямованих на віруси, які є етіологічними 

чинниками ГОЛ, але може бути користь від застосування бактеріальних 

лізатів, хоча ще необхідні контрольні дослідження [84]. 

Савенкова М. С. для профілактики рекурентних епізодів ГОЛ пропонує 

застосовувати ліофілізовані лізати бактерій та препарати 

ІNF (рекомбінантний ІNF-α2), дія яких направлення на стимуляцію 

гуморального та клітинного імунітету [40]. 

Орлова С. Н. та співавт. у дослідженні (40 дітей з рекурентними 

епізодами ГОЛ), показали, що при застосуванні комплексу 

бронхомунал П+біфіформ+ереспал+ретинолу ацетат зафіксовані більш 

високі терміни ремісії порівняно з групою контролю (26,0±3,5 місяці і 

8,5±2,9 місяців відповідно, р=0,047) [35]. 

Отже, існує ряд патологічних станів, які можуть перебігати під маскою 

рекурентних епізодів ГОЛ у дітей. Поряд із цим, є захворювання, що можуть 

бути тригерами виникнення рекурентних епізодів ГОЛ. Важливе місце у 

цьому переліку посідають фонові алергічні захворювання та РРІ. 

 

1.3. Роль вітаміну D у протиінфекційному імунітеті 

 

Збалансований вміст мікро-, макроелементів та вітамінів у продуктах 

харчування суттєво впливає на дозрівання та адекватне функціонування 

імунної системи і може профілактувати розвиток РРІ. Особливу роль у цій 

концепції відіграє VitD. Той факт, що VDD є головним чинником патогенезу 
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рахіту і остеопорозу, на сьогоднішній день не викликає сумнівів. Але з 

моменту відкриття VitD, були проведені дослідження, у яких була доведена 

роль VDD у патогенезі багатьох захворювань органів і систем (онкопатології, 

захворювань серцево-судинної та ендокринної системи, деяких психо-

неврологічних станів, аутоімунних та інфекційних захворювань) [167]. 

Численні дослідження продемонстрували взаємозв’язок між VDD та 

високою частотою респіраторної захворюваності. Так була встановлена 

наявність у клітинах імунної системи рецепторів до гормональних форм VitD 

і те, що невелика кількість імунокомпетентних клітин здатна сама 

синтезувати активні метаболіти VitD [2,15,139,167]. Доведено, що VitD 

впливає на систему імунної специфічної відповіді та забезпечує 

неспецифічний протиінфекційний захист [2]. Встановлено, що у відповідь на 

дію інфекційного агента, VitD модулює дію дендритних клітин, моноцитів, 

макрофагів, де 1,25-дигідроксихолекальциферол (1,25(ОН)2D) призводить до 

експресії генів, у т. ч. антимікробних пептидів – кателіцидину [124,160] та ß-

дефензинів [115]. Поряд із цим, VitD сприяє протизапальній відповіді 

внаслідок пригнічення дозрівання дендритних клітин та модуляції синтезу 

прозапальних (IL-12, IL-23), протизапальних цитокінів (IL-10) та інгібіторної 

молекули Т-клітин (PD-1) [62,70,80,86,87,140,153]. 

Існує переконлива кількість досліджень, систематичних оглядів і 

метааналізів, на користь того, що саплементація VitD може бути використана 

з метою профілактики ГРІ [7,68,69,92,127,129,163]. Так, у 2017 році 

Martineau A. R. та співавт. на базі Лондонського університету Королеви Марії 

було опубліковано систематичний огляд та метааналіз (25 досліджень, 

11 321 учасників віком від 0 до 65 років), метою якого стала оцінка 

ефективності саплементації VitD для профілактики ГРІ. Суб’єкти 

дослідження мали різні режими дозування препаратів VitD (< 800 МО, 800-

2000 МО, > 2000 МО, болюсні дози – > 30 000 МО – 1р/тиждень). Експерти 

дійшли висновку, що саплементація була безпечною і профілактувала ГРІ. 

При цьому найкращі результати мали ті учасники дослідження, у яких був 
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глибокий VDD (NNT=4) та ті, які не отримували болюсних доз 

холекальциферолу (NNT=20) [129]. 

У 2009 році в Японії було проведено рандомізоване подвійне сліпе 

плацебо-контрольоване дослідження (n=334), у якому порівнювали 

використання саплементів VitD у школярів у зимові місяці у дозі 1200 МО/д 

із плацебо. Отримані результати вказували на зменшення частоти 

захворюваності на грип А (RR=0,58; СІ 0,34-0,99; р=0,04). Зниження 

захворюваності на грип А найчастіше відмічалось у дітей, які раніше не 

отримували ніяких добавок VitD (RR=0,36; 95 % СІ 0,17-0,79; р=0,006), та у 

школярів, які почали відвідувати дитячий колектив після 3-х років (RR=0,36; 

95 % СІ 0,17-0,78; р=0,005) [163]. 

Поряд із цим, науковці з Монголії отримали подібні результати, але 

при застосуванні саплементації у меншій дозі. Так, у подвійному сліпому 

дослідженні, проведеному за допомогою кластерної рандомізації, 

монгольські школярі (n=247) з низькими рівнями VitD (середня концентрація 

17,5 нмоль/л) були поділені на дві групи: діти основної групи отримували 

протягом 3-х зимових місяців молоко, збагачене VitD (300 МО/д), а діти 

контрольної групи – звичайне молоко. Встановлено, що саплементація VitD 

значно знизила ризик ГРІ взимку у дітей з VDD. У дітей з VDD, які 

отримували саплементи VitD, достовірно рідше реєструвались ГРІ протягом 

періоду спостереження (RR=0,52; СІ 0,31-0,89), (р=0,047) [69]. 

Крім цього, на основі аналізу даних ІІІ Національного дослідження 

здоров’я та харчування населення США був встановлений зворотній 

пропорційний зв’язок між концентрацією 25(OH)D у сироватці крові та 

рівнем захворюваності на ГРІ [92].  

Дослідження, які вивчали вплив VitD на реакцію організму у відповідь 

на респіраторні віруси, показали, що саплементація VitD може 

профілактувати ГРІ в одного з 33 пацієнтів, які отримували VitD, що є 

результативніше за вакцинацію проти грипу, при якій для профілактики 

одного випадку захворювання необхідно вакцинувати 40 людей [129]. 
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Крім цього, у світі вивчали, який саме рівень 25(OH)D у сироватці 

крові може забезпечити профілактику РРІ у дітей. Так, у дослідженні 

NHANES, проведеному в США (n=18 883), було продемонстровано зв'язок 

між рівнем 25(OH)D і частотою інфекцій ВДШ у дітей. Більш низькі 

концентрації 25(OH)D були реєструвались у учасників дослідження, які 

нещодавно перенесли ГРІ ВДШ, порівняно з групою, що мала концентрацію 

25(OH)D > 30 нг/мл (OR=1,36; 95 % СІ: 1,01-1,84 для <10 нг/мл і OR=1,24; 

95 % СІ: 1,07-1,43 для 10-30 нг/мл) [92]. 

Автори іншого дослідження висловили припущення, що рівень 

25(OH)D > 30 нг/мл може бути достатнім для синтезу попередника 

антимікробного пептиду кателіцидину [124]. 

Доведена ефективність застосування препаратів VitD при інфекційних 

захворюваннях, що можуть загрожувати життю. Так, дослідження, до якого 

були залучені пацієнти з вірусом імунодефіциту людини, показало, що VitD 

стимулює прозапальну реакцію внаслідок впливу на Т-клітини у результаті 

інгібування дозрівання дендритних клітин, одночасно VitD посилює 

протизапальну дію, стимулюючи IL-10 [108]. 

На сьогодні маємо публікації, автори яких описують зв'язок між VDD і 

ризиком ГРІ ВДШ та смертністю від коронавірусної хвороби 2019 (COVID-

19) [115,148]. Враховуючий широкий спектр імуномодулюючих властивостей 

VitD, така гіпотеза є абсолютно очікуваною. Найважливішою дією VitD у 

даному випадку науковці вважають гальмування надмірного вивільнення 

цитокінів, що є частою причиною тяжкого перебігу, виникнення ускладнень 

та летальності, пов’язаною саме з COVID-19 [132]. Автори ще одного 

дослідження вказують на те, що VitD при COVID-19 полегшує перебіг 

гострого ураження легенів саме через регуляцію ренін-ангіотензин-

альдостеронової системи [76]. 

У 2020 році були опубліковані результати масштабного дослідження, 

проведеного в США, метою якого стало визначення існування зв’язку рівнів 

25(OH)D з важким респіраторним захворюванням, викликаним COVID-19 



43 
 
(SARS-CoV-2) (191 779 пацієнтів зі всіх 50 штатів і округу Колумбія, 

середній вік 54 роки). Встановлено, що позитивність на SARS-CoV-2 була 

вищою у 39 1909 пацієнтів з недостатнім рівнем 25(OH)D (< 20 нг/мл) 

(12,5 %, 95 % СІ: 12,2-12,8), ніж у 27 870 суб`єктів з оптимальним рівнем 

25(OH)D (30-34 нг/мл) (8,1 %, 95 % СІ: 7,8-8,4) і у 12 321 пацієнтів з рівнем 

25 (OH) D > 55 нг/мл (5,9 %, 95 % СІ: 5,5-6,4). Зниження позитивності на 

SARS-CoV-2, досягало плато, коли значення 25(OH)D були близькі до 

55 нг/мл. Зв'язок між низькими показниками позитивності SARS-CoV-2 і 

більш високими рівнями 25(OH)D залишався значним у логістичній моделі 

(OR=0,984, 95 % СІ:0,983-0,986, р < 0,001). Серед усієї популяції та особи, що 

мали рівень 25(OH)D у сироватці крові < 20 нг/мл, мали на 54 % вище частку 

позитивних результатів на SARS-CoV-2 порівняно з тими, у кого рівень 

25(OH)D у крові був 30-34 нг/мл [114]. 

Дослідження впливу саплементації VitD на перебіг ГРІ у дітей 

проводились і в Україні. Так, у 2015 році у ДУ «ІПАГ ім. академіка 

О. М. Лук`янової НАМН України» Знаменською Т. К. та співавт. було 

проведено дослідження (168 дітей віком від 1-го до 3-х років), метою якого 

стало вивчення ефективності сезонного використання саплементів VitD з 

ціллю профілактики ГРІ у дітей. Встановлено, що у обстежених, які 

отримували 500 МО/д холекальциферолу з вересня по квітень, зафіксовано 

зниження частоти ГРІ (33/84 проти 64/84), зменшення частоти ускладнень 

(3/84 проти 9/84) та скорочення термінів лікування (5,11±1,21 проти 

9,97±1,36 днів) [13].  

У 2018 році на базі Дніпропетровської медичної академії проведено 

дисертаційне дослідження, в якому вивчали рівень забезпеченості VitD та 

ефективність його корекції у дітей раннього віку з повторними епізодами 

бронхообструктивного синдрому (БОС) (n=150, вік – 6 місяців-3 роки). 

Встановлено, що саплементація VitD (1000 МО/д, тривалість – 12 міс.) у 

дітей з повторним БОС знижувала на 50 % захворюваність ГРІ, між 
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концентрацією 25(OH)D та частотою БОС встановлено зворотній 

достовірний зв'язок (r=-0,27, р=0,002) [9]. 

У 2016 році на базі Запорізького державного медичного університету 

було проведено дисертаційне дослідження, метою якого було удосконалення 

методів профілактики ГРІ у дітей раннього віку та попередження їхнього 

рекурентного перебігу. Доведено, що концентрація 25(OH)D у групі дітей з 

РРІ була у 1,9 разів нижчою порівняно з групою дітей, що мали епізодичні 

ГРІ (р<0,05); між рівнем 25(OH)D у сироватці крові та відносною і 

абсолютною кількістю CD25+, відносною кількістю CD8+, CD95+ 

встановлено достовірний прямий помірний взаємозв’язок (р<0,05) [7]. 

Отже, VitD, крім регуляції мінерального обміну, має низку 

позаскелетних ефектів. Одним з них є вплив на переважну більшість 

механізмів неспецифічного захисту від інфекційних патогенів. Низкою 

досліджень, проведених у світі, доведено, що саплементація VitD, навіть у 

невеликих дозах (300-500 МО/д) профілактує ГРІ, знижує захворюваність на 

грип, при цьому більш виразний позитивний ефект при прийомі препаратів 

VitD спостерігається у пацієнтів з VDD. У більшості досліджень 

максимальний профілактичний ефект спостерігається при концентрації 

25(OH)D > 30 нг/мл у сироватці крові. 

 

1.4. Вітамін D та алергічні захворювання 

 

У багатьох дослідженнях доведена роль недостатності VitD у генезі 

алергічних захворювань [47,163,170]. 

Так, у 2016 році Martineau A. R. та співавт. було опубліковано 

результати систематичного огляду (7 досліджень – 435 дітей, 2 дослідження – 

658 дорослих людей), метою якого була оцінка ефективності прийому 

препаратів холекальциферолу та його гідроксильованих метаболітів у 

зменшенні ризику тяжких загострень БА (вітамін D3, вітамін D2, 25(OH)D або 

1,25(OH)2D вводили в будь-якій дозі). Аналіз даних показав, що прийом 
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препаратів холекальциферолу та його гідроксильованих метаболітів 

зменшував частоту загострень БА, які потребували системних 

глюкокортикостероїдів (RR 0,64; 95 % СІ 0,46-0,90, 680 пацієнтів, 

3 дослідження, докази високої якості) і знижував ризик виникнення хоча б 

одного загострення, яке потребувало б невідкладної допомоги (OR=0,39; 

95 % СІ 0,19-0,78, 963 пацієнти,7 досліджень, якісні докази) [128]. 

Незадовго до цього групою науковців з Канади на чолі з Riverin B. D. 

(2015) також було проведено систематичний огляд та метааналіз (n=573, 

вік 3-18 років), метою якого була оцінка ефективності та безпечного 

використання VitD у комплексному лікуванні БА. Результати метааналізу 

свідчили про зниження ризику загострень БА у дітей, які отримували 

саплементи холекальциферолу (RR=0,41; 95 % СІ 0,27-0,63, 3 дослідження, 

n=378) [149]. 

Заслуговує уваги дослідження, проведене в Інституті здоров`я дітей у 

Лондоні, де вивчали взаємозв`язок між концентраціями сироваткового 

25(OH)D та IgE. У результаті отриманих результатів, було встановлено 

існування нелінійного зв’язку між рівнями 25(OH)D та IgE у сироватці крові 

(р=0,0001). Концентрація IgE була на 29,0 % вищою у дітей з рівнем 

25(OH)D < 25 нмоль/л (95 % СІ 9-48 %) і на 56,0 % вищою у пацієнтів з 

рівнем 25(OH)D >135 нмоль/л (95 % СІ 17-95 %) порівняно з групою 

контролю (учасники з рівнем 25(OH)D 100-125 нмоль/л) [105]. 

В Україні також проводились дослідження з вивчення взаємозв’язку 

забезпеченості VitD та перебігу алергічних захворювань у дітей. Зокрема, 

Тяжка О. В. та Сельська З. В. вивчили забезпеченість VitD у дітей із різними 

формами алергічних захворювань (n=143, вік – 3-16 років). Встановлено, що 

у дітей із поєднаною алергічною патологією у порівнянні з пацієнтами, які 

мали одне алергічне захворювання, достовірно частіше реєструвались нижчі 

рівні 25(OH)D (λ2=21,914; р < 0,05). Також було зафіксовано, що серед 

пацієнтів з одним алергічним захворюванням VDD спостерігався лише у 

дітей, що мали атопічний дерматит (19,63 нг/мл (12,90-22,17)), що, на думку 
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авторів, крім неадекватного синтезу VitD у шкірі, могло бути пов’язано із 

порушенням процесів всмоктування VitD у кишечнику [47]. 

Отже, в результаті досліджень, проведених в Україні і світі, доведена 

роль VitD у генезі алергічних захворювань. Зокрема показано, що прийом 

саплементів холекальциферолу знижує частоту загострень БА і потребу в 

системних глюкокортикостероїдах; у дітей з поєднаною алергічною 

патологією мають місце достовірно нижчі рівні VitD; встановлено існування 

нелінійного зв’язку між рівнями 25(OH)D та IgE у сироватці крові (високі 

рівні IgE при рівні 25(OH)D < 25 нмоль/л і >135 нмоль/л). За даними ряду 

авторів фактори ризику розвитку алергії відіграють значну роль у виникненні 

рекурентних епізодів ГОЛ, оскільки підвищують чутливість дитини до 

вірусних антигенів [39,170,176]. На основі вищевикладеного можна 

припустити, що у дітей з рекурентними епізодами ГОЛ і обтяженим 

алергоанамнезом застосування VitD може бути ефективним методом 

профілактики рецидивів захворювання. 

 

1.5. Шляхи досягнення оптимального вітамін D-статусу у дітей 

 

1.5.1. Епідеміологія дефіциту вітаміну D 

 

Згідно епідеміологічних досліджень, проведених у світі, встановлено, 

що майже 1 млрд людей земної кулі мають дефіцит або недостатність VitD 

[99,103]. Зокрема 20-100 % чоловіків та жінок літнього віку, які проживають 

в США, Європі та Канаді, мають VDD (21-29 г/мл) [99,103,155,164]. 

Експерт із вивчення проблеми VDD Holick M. F. вважає, що діти, люди 

молодого і зрілого віку мають однакові шанси недостатності та дефіциту 

VitD у світі [102]. Цю думку розділяють і науковці нашої країни. Так, 

Поворознюк В. В. та співавт. у своєму дослідження встановили, що VDD 

мали до 92 % школярів і до 81 % дорослих людей нашої країни [37]. Що 

співпадає із даними ДУ «ІПАГ ім. академіка О. М. Лук`янової НАМН 
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України» (Антипкін Ю. Г., Омельченко Л. І., Квашніна Л. В. та ін.), які 

вказують також на те, що близько 30 % здорових дітей раннього віку 

м. Києва мали концентрацію 25(OH)D у крові, яка відповідала важкому VDD 

(нижче 15 нг/мл) [16]. 

Відомо, що переважна кількість VitD в організмі людини утворюється в 

шкірі під впливом ультрафіолетового випромінювання (УФВ). Щоденне 

піддавання інсоляції 18 % оголеної шкіри, що триває 15 хвилин між 10-ю та 

11-ю годинами вранці, 2-3 р/тиждень у літні місяці, може бути достатнім для 

забезпечення потреби в даному вітаміні у жителів Центральної Європи зі 

світлою пігментацією шкіри [144]. 

Але у Консенсусі глобальних рекомендацій з лікування та 

профілактики аліментарного рахіту, наголошується на тому, що УФВ не 

дозволяє забезпечити достатній синтез VitD у популяції без ризику розвитку 

раку шкіри [136]. Це і стало однією з причин досить широкого застосування 

сонцезахисних кремів. Враховуючи це, синтез VitD, індукований інсоляцією, 

може бути недостатнім для забезпечення фізіологічної потреби у VitD. Крім 

того є люди, яким протипоказана інсоляція: особи з І фототипом шкіри [144], 

діти віком до 6 місяців [168]. 

Розвитку VDD в Україні сприяє ще той момент, що не кожна родина 

може собі матеріально дозволити природні джерела VitD, які включають 

переважно жирну рибу (дикий лосось, скумбрія, вугор, риба-меч, тунець). До 

того ж, у нашій країні недостатньо розвинена практика фортифікації 

харчових продуктів (молоко, молочні продукти, маргарин, крупи та фруктові 

соки), яка існує в США та деяких Європейських країнах. 

Але в Україні роблять перші кроки у цьому напрямі. Так, зокрема у 

2014 році шляхом співпраці ДУ "Інститут геронтології ім. Д. Ф. Чеботарьова 

НАМН України" з Національним університетом харчових технологій було 

створено робочу групу на чолі з проф., д. мед. н. В. В. Поворознюком та 

розроблено перший в Україні фортифікований хліб (25 мкг 

холекальциферолу на 277 г продукту) [6]. На сьогоднішній день серед 
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продуктів, фортифікованих VitD, на ринку України у вільному продажу є 

лише молочні продукти з вітаміном D3, зокрема молоко торгової марки 

«Lactel» (0,5 мкг холекальциферолу/100 мл). 

Використання сонцезахисних кремів, малорухливий спосіб життя, 

відмова від вживання жирних сортів риби, багатих VitD, відсутність 

фортифікації харчових продуктів, неадекватна саплементація або її повна 

відсутність – фактори, які призвели до того, що VDD став світовою 

проблемою. 

 

1.5.2. Оптимальні рівні 25(OH)D у сироватці крові дітей 

 

На сьогоднішній день залишається предметом дискусій фахівців 

питання, яке стосується достатнього, недостатнього рівня VitD та його 

дефіциту в організмі дитини. 

Існує велика кількість класифікацій, у яких вказані різні рівні 25(OH)D, 

що визначають стан забезпеченості VitD у дітей. Це може бути пов’язано з 

тим, що різні дослідники концентруються на різних позаскелетних ефектах 

VitD і остаточно не з’ясовано, який рівень VitD необхідний для нормального 

функціонування серцево-судинної системи, для профілактики ожиріння, 

цукрового діабету, онкологічних та аутоімунних захворювань, респіраторної 

патології і т.д. 

Автори Консенсусу глобальних рекомендацій з лікування та 

профілактики аліментарного рахіту та експерти ІОМ визначають VDD, як 

рівень 25(OH)D у сироватці крові < 12 нг/мл [78,136]. 

Разом з тим, Ендокринне товариство, Американська академія 

педіатрії (AAP – American Academy of Pediatrics), AAPF та автори 

«Методичних рекомендацій з лікування та профілактики дефіциту вітаміну D 

для населення країн Центральної Європи», VDD вважають концентрацію 

25(OH)D < 20 нг/мл [66,102,144,168] (табл. 1.1). 
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          Таблиця 1.1 

Порівняльна характеристика норм забезпеченості вітаміном D у дітей 

відповідно до рекомендацій міжнародних організацій (нг/мл) 
Назва офіційного 

документу або 

професійної 

організації 

Важкий 

дефіцит 

 

Дефіцит Недостатній 

рівень 

Достатній 

рівень 

Токсичний 

рівень 

Global consensus for 

rickets [136] 

- < 12 12-20 > 20 > 100 

IOM1 [78] - < 12 12-20 > 20 > 150 

AAP [168] - < 20 - > 20 - 

AAPF [66] - < 20 20-30 > 30 - 

The Endocrine Society 

[102] 

- < 20 20-29 30-100 > 150 

Pediatric Endocrine 

Society [133] 

< 5 < 15 15-20 20-100 > 150 

Canadian Pediatric 

Society [93] 

- < 10 10-30 30-90 > 200 

EAP2 [95] відсутність консенсусу між фахівцями 

ESPGHAN3 [68] < 25 - - > 50 - 

Central Europe [144]  < 20 20-30 30-50 > 200 

Примітки:  

1. 1 - IOM – Institutе of Medіcine, Інститут медицини 

2. 2 - EAP – European Academy of Pediatrics, Європейська академія педіатрії 

3. 3 -ESPGHAN – Europeаn Society for Pаediatric Gastroenterology, Hepatology and 

Nutrition, Європейське товариство з дитячої гастроентерології, гепатології та 

харчування 
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На сьогоднішній день не існує єдиної думки про рівні надмірного 

надходження та потенційно токсичний рівень 25(OH)D у сироватці крові 

[59]. За даними різних організацій і консенсусів концентрація 25(OH)D у 

сироватці крові, яка може бути токсичною, коливається від > 100 до 

> 300 нг/мл. ІОМ вказує на рівень > 150 нг/мл [78]. Ендокринне товариство 

США говорить також про рівень 25(OH)D > 150 нг/мл, але Holick M. F. 

зазначає, що концентрація 25(OH)D 375 нмоль/л (150 нг/мл) викликає гостру 

гіперкальціємію та гіперфосфатемію [102]. Автори Консенсусу глобальних 

рекомендацій з лікування та профілактики аліментарного рахіту визначають 

токсичність VitD за умови чотирьох складових: рівень 25(OH)D у сироватці 

крові > 100 нг/мл, гіперкальціємія, гіперкальціурія і зниження рівня 

паратиреоїдного гормону (ПТГ) [136]. 

 

1.5.3. Сумарне добове надходження та саплементація вітаміну D у дітей 

раннього віку 

 

Для дітей 1-го року життя фактором ризику розвитку VDD є виключно 

ГВ, без саплементації VitD. Доведено, що у молоці жінки, яка годує, дуже 

низька кількість VitD – близько 1,5-8 МО/л [149], згідно інших даних – 

15,9±8,6 МО/л [104]. Тому, якщо дитина віком до 1-го року за добу отримає 

1000 мл материнського молока, то вона одержить лише 8 МО, максимум 

15,9 МО VitD, що у 25 разів менше за добову потребу дитини такого віку 

(400 МО). Це все за умови, якщо жінка в періоді лактації не отримує 

саплементації VitD. 

Зі свого боку, між рівнем надходження VitD в організм матері, яка 

годує, та концентрацією VitD у грудному молоці встановлено прямий 

зв'язок [102]. Але у дослідженні, коли жінки-годувальниці отримували 

саплементацію VitD у дозі 600-700 МО, концентрація VitD у молоці 

становила лише 5-136 МО/л [107]. Цього недостатньо для забезпечення 

добової потреби дитини. Автори іншого дослідження, встановили, що 
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фізіологічна потреба немовлят у VitD була забезпечена лише тоді, коли їхні 

матері отримували VitD у добовій дозі 4000-6000 МО [104]. Згідно 

рекомендацій ААР, годуючій жінці не потрібно приймати високі дози для 

саплементації дитини, їй достатньо отримувати VitD у дозі 600 МО/д для 

забезпечення власних потреб, а дитина, яка знаходиться на ГВ, має 

отримувати саплементацію VitD [168]. 

Саплементація VitD дітей, які знаходяться на штучному 

вигодовуванні (ШВ), залишається предметом дискусій, оскільки адаптовані 

суміші, які представлені як на ринку України, так і у світі, містять у своєму 

складі холекальциферол у достатній кількості. У середньому, молочна суміш 

для дітей віком 0-6 міс. містить 40-60 МО VitD у 100 мл, а для вікової 

категорії 6-12 міс. і 24-36 міс. – відповідно 56-76 МО та 70-80 МО VitD на 

100 мл готової суміші [149]. Тобто, дитина, яка перебуває на ШВ, 

теоретично, може отримати добову дозу даного нутрієнту з адаптованою 

сумішшю. Але експерти AAP зазначають, що якщо дитина отримує менше 

1 л суміші на добу, вона потребує доповнення 400 МО/д VitD [168]. Дитина 

віком 1-3 роки не може отримати VitD у кількості, яка б покривала добову 

потребу, лише з продуктами харчування. Для цього за добу необхідно було б 

спожити, наприклад, 250 г лосося або 1150 г вершкового масла або 30 яєчних 

жовтків [9]. 

Не зважаючи на те, що проведення саплементації VitD дітям раннього 

віку для профілактики рахіту є обов`язковим, оптимальний рівень 25(ОН)D у 

сироватці крові та норми його добового надходження для реалізації 

екстраскелетних ефектів продовжують бути об`єктом дискусії 

науковців [22,103]. EAP рекомендує дітям віком до 1-го року проведення 

саплементації VitD у добовій дозі 400 МО; для дітей віком від 1-го до 

18 років – вказують на сумарне надходження VitD 600 МО/добу і вище [95] 

(табл. 1.2). AAP також рекомендують розпочинати саплементацію VitD 

дітям, які перебувають на ГВ, із першого дня життя. Рекомендована добова 

доза холекальциферолу для дітей до 1-го року становить 400 МО [168]. 
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          Таблиця 1.2 

Рекомендоване добове надходження вітаміну D у дітей, відповідно 

 до офіційних документів та рекомендацій міжнародних організацій 
Назва офіційного 

документу 
 або професійної 

 організації 
 

Загальна  
добова доза VitD 

(МО/д) 

Максимально-
припустима 

 доза VitD (МО/д) 

Дозування 
 при VDD 

(< 20 нг/мл, МО/д) 

1 2 3 4 

Global consensus for 
rickets [136] 

0-12 міс. – 400 

1-18 р. – не < 600 

н/д6 н/д 

IOM1 [78] 0-12 міс. – 400 

1-18 р. – 600 

0-6 міс. – 1000 

6-12 міс. – 1500 

1-3 р. – 2500 

4-8 р. – 3000 

9-18 р. – 4000 

н/д 

загрозливим по 
VDD: 

0-12 міс. – 400-1000 

1-18 р. – 600-1000 

AAP [168] 0-12 міс. (ГВ) – 400 

0-12 міс. (ШВ) – 400 

н/д <15 нг/мл – 5000 до 
нормалізації рівня 

AAPF [66] посилаються на ААР 

The Endocrine 
Society [102] 

0-12 міс. – 400 

1-18 р. – не < 600 

0-18р. – 4000 2000 – 6 тижнів, 

далі – 400-1000 

Pediatric Endocrine 
Society [133] 

0-12 міс. – 400 

1-18 р. – 400 

н/д 0-1 міс. – 1000 

1-12 міс. – 1000-5000 

>12 міс. – 5000 
Canadian Pediatric 
Society [93] 

0-12 міс. – 400 

зимою – 800 

0-12 міс. – 1000 

 

н/д 

 

EAP2 [95] 0-12 міс. – 400 

1 р-18 р. – не < 600 

н/д н/д 

ESPGHAN3 [68] 0-12 міс. – 400 

1 р-18 р. – не < 600 

1-10 р. – 2000 

11-18 р. – 4000 

н/д 
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Продовження табл. 1.2 

1 2 3 4 

EFSA4 [80] 6-12 міс. – 400 

1 р-18 р. – 600 

0-6 міс. – 1000 

6-12 міс. – 1000 

1-10 р. – 2000 

11-18 р. – 4000 

н/д 

NICE5 [136] 0-12 міс. – 340-400 

1 р-4 р. – 400 

н/д н/д 

Central Europe [144] 0-6 міс. – 400 

6-12 міс. – 400-600 

1-18 р. – 600 

посилаються на 
EFSA 

0-1 міс. – 1000 

1-12 міс. – 1000-3000 

1-18 р. – 3000-5000 

 
Протокол лікування 
та профілактики 
рахіту № 9 від 
10.01.2005 [26] 

2-12 міс – 500 

1-18 р. – 500 

*на 2,6,10 міс. та з  
1-18 р. (2-3р/рік) – 
2000, 30 днів 

н/д н/д 

Резолюція 
V Конгресу 
педіатрів України 
(2008 р.) 

1000-2000 н/д н/д 

Примітки:  

1. 1 - IOM – Institutе of Medіcine, Інститут медицини 

2. 2 - EAP – European Academy of Paediatrics, Європейська академія педіатрії 

3. 3 - ESPGHAN – Europeаn Society for Pаediatric Gastroenterology, Hepatology and 

Nutrition, Європейське товариство з дитячої гастроентерології, гепатології та 

харчування 

4. 4 - EFSA – European Food Safety Authority, Європейський орган з безпеки харчових 

продуктів 

5. 5 - NICE – National Institute for Health and Care Excellence 

6. 6 - н/д – немає даних 
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Автори Консенсусу глобальних рекомендацій з лікування та 

профілактики аліментарного рахіту рекомендують дітям віком до 1-го року 

життя давати VitD у дозі 400 МО/д, а у дітей віком від 1-го до 18 років 

сумарне добове поступлення VitD має складати не менше 600 МО. У даних 

рекомендаціях зазначається, що в усьому світі не зафіксовано жодного 

рентгенологічно підтвердженого діагнозу «Рахіт» у дітей, які отримували 

регулярно щодня 400 МО VitD [136]. 

Інші наукові джерела також вказують на доцільність та безпечність 

застосування саме низьких профілактичних доз VitD. Так, зокрема в Канаді 

було проведено подвійне сліпе рандомізоване дослідження (132 дитини віком 

1 місяць, які перебували на ГВ), де оцінювали саплементацію VitD, яка 

тривала протягом 12 місяців, у дозах 400 МО/д, 800 МО/д, 1200 МО/д, 

1600 МО/д. Встановлено, що саплементація холекальциферолу у дозі 

400 МО/д підтримувала концентрації 25 (OH) D > 50 нмоль/л (> 20 нг/мл) у 

97 % дітей, після прийому саплементів VitD у дозі 800 МО/д та 1200 МО/д не 

змінились параметри мінеральної щільності кісток, а тривалий прийом 

саплементів у дозі 1600 МО/д виявився небезпечним в плані потенційної 

токсичності [91]. 

Автори ще одного рандомізованого дослідження, яке було проведене в 

Канаді (n=703, вік 1-5 років), вивчали ефективність високих (2000 МО/д) і 

стандартних доз (400 МО/д) для профілактики ГРІ у дітей у зимовий період. 

Науковці дійшли висновку, що щоденна доза саплементів VitD 2000 МО/д, 

порівняно з 400 МО/д, не зменшує кількість ГРІ у зимовий час, тому не має 

переваг для профілактики ГРІ [1]. 

Крім того, Canadian Pediatric Society зазначає, що щоденне поступлення 

VitD, яке, ймовірно, не спровокує негативних наслідків для здоров`я дітей 

віком до 1-го року, має бути не вище 1000 МО/д (ІІІ рівень доказовості) 

[135]. 

Отже, експерти ААР, ESPGHAN, IOM, вважають, що сумарна добова 

профілактична доза VitD (з продуктами харчування та із саплементами) для 



55 
 
дітей до 18 років не повинна перевищувати 600 МО/д і рекомендують 

загальний добовий прийом VitD (з усіх джерел) у дозі 400 МО/д для 

немовлят і 600 МО/д для дітей та підлітків [68,78,168]. 

Окремі науковці вважають, що саплементація VitD у дозі 400-600 МО/д 

не може бути ефективною для подолання VDD на рівні популяції в цілому. 

Зокрема, Holick M. F. та Pludowski P. за умови VDD (< 20 нг/мл) 

рекомендують доповнення VitD у добовій дозі 1000 МО для 

новонароджених, а для дітей віком від 1 міс. до 3-х років – 2000-3000 МО/д 

[145]. 

Фахівці ДУ «ІПАГ ім. академіка О. М. Лук`янової НАМН України» 

також рекомендують користуватися вищими дозами VitD і вважають 

використання дози 500 МО/д, у якості профілактичної, недостатньо 

ефективним. Так, на V Конгресі педіатрів України (15-17 жовтня 2008 р.) 

були прийняті рекомендації, в яких для дітей віком до 3-х років 

профілактичною дозою VitD було визначено 1000-2000 МО/д. 

Але у наказі України «Про затвердження норм фізіологічних потреб 

населення України в основних харчових речовинах і енергії», датованому 

2017 роком, зазначається, що загальна добова потреба у VitD для дітей до 3-х 

місячного віку має не перевищувати 320 МО, для дітей віком від 4-х місяців 

до 6 років – 400 МО, а з 7 до 18 років – 200 МО [152]. 

У настановах на засадах доказової медицини, створених «Duodecim», 

зокрема в настанові 0018 (Вітаміни), мова йде про рекомендований рівень 

загального надходження (включає загальну кількість VitD, що надійшла з 

їжею, та можливих додаткових препаратів) 400 МО/д для дітей усіх вікових 

груп, починаючи з 2-тижневого віку [29]. А для лікування рахіту уже 

рекомендують терапевтичну дозу 2000 МО/д, яка має доповнювати вікову 

дозу VitD, рекомендовану для профілактики рахіту [33]. 

Зі свого боку, у разі поступлення VitD у добовій дозі, яка перевищує 

400 МО/д (у дітей загрозливих по VDD), експерти ААР наполягають на 

щоквартальному контролі рівня 25(OH)D та моніторингу інших показників 
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ФКО 2 р/р. [168]. Але це не зовсім реально виконувати, оскільки дуже мало 

батьків погодяться на те, щоб їхній дитині 1 раз на 3 місяці протягом 3-х 

років проводили забір венозної крові. Водночас, рекомендації Ендокринного 

Товариства говорять про те, що визначення рівня 25(OH)D у сироватці крові 

рекомендується лише особам з груп ризику розвитку VDD [102]. 

Багатьма експертами організацій обговорюється ще так звана 

максимально припустима доза (МПД). Це найвища середньодобова щоденна 

доза, яка, ймовірно, не призведе до побічних ефектів [144]. МПД за даними 

різних організацій, залежно від віку дитини, складає від 1000 до 4000 МО/д. 

Отже, є дані досліджень по профілактиці рахіту та VDD, які говорять 

про добове надходження VitD з усіх джерел у дозі 400 МО для немовлят і 

600 МО для дітей та підлітків, а також дані досліджень, які показують 

ефективність низьких доз. Це створює підґрунтя користуватись у дітей 

дозами VitD, які не перевищують 400-600 МО/д. При цьому відсутній ризик 

токсичності і зникає необхідність моніторингу рівня 25(OH)D у сироватці 

крові кожні 3 місяці. 

 

1.6. Фактори, які можуть впливати на абсорбцію вітаміну D у дітей 

раннього віку 

 

До чинників, що можуть сприяти розвитку VDD, належать не лише 

зменшення синтезу VitD у шкірі та недостатнє надходження VitD із 

продуктами харчування, але й колір шкіри, вік, наявність ожиріння, прийом 

медикаментів, наявність синдромів мальабсорбції, функціональний стан 

ШКТ, генетичні варіації тощо [164]. При цьому два останніх фактори 

посідають особливе місце у цьому переліку [131]. 

Так, Grossmann R. E. та співавт. у своїй роботі показали, що при 

розладах кишечника порушується здатність абсорбувати ліпіди і це може 

лежати в основі зниження абсорбції VitD при порушеннях ШКТ [96]. У дітей 

до 3-х років маркерами функціонального стану ШКТ є функціональні 
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гастроінтестинальні розлади (ФГІР) [122]. Хоча ФГІР досить поширені серед 

дитячого населення раннього віку, лише частина дітей зі скаргами з боку 

ШКТ повністю відповідає критеріям того чи іншого діагнозу ФГІР. При 

цьому окремі симптоми ФГІР можуть зустрічатися практично у кожної 

здорової дитини віком до 3-х років. 

Згідно Римських критеріїв IV, ФГІР визначають як розлади взаємодії 

між кишечником і головним мозком, які можуть бути пов’язані із порушеною 

вісцеральною чутливістю, моторикою, збоєм у роботі центральної нервової 

системи, змінами в слизовій оболонці, з порушенням її імунних функцій та 

складу кишкової мікробіоти [79]. Wang S. висловив гіпотезу про те, що 

підтвердженням взаємодії між кишечником і головним мозком може бути те, 

що критичний період росту головного мозку у дитини і період становлення 

кишкового мікробіому співпадають у часі [169]. 

Саме мікробіому кишечника відводять особливе місце в патогенезі 

ФГІР [23,62,153,159], оскільки він виконує цілий ряд функцій: захисну 

(запобігання колонізації патогенами, регуляція синтезу слизу та діацетилу), 

метаболічну (метаболізм ксенобіотиків, токсинів, канцерогенів), імуногенну 

(моделювання цитокінового профілю, активація синтезу секреторного IgA) та 

генетичну (участь в експресії генів) [4,5,46,73,153]. 

Крім цього, кишковий мікробіом впливає на ряд біохімічних та 

фізіологічних процесів в організмі, зокрема забезпечує синтез власних 

вітамінів (вітаміну D, тіаміну, рибофлавіну, піридоксину, кобаламіну 

нікотинової кислоти, біотину), стимулює всмоктування вітамінів, мікро- та 

макроелементів у ШКТ (кальцію, фосфору, заліза, цинку, магнію, фолієвої, 

аскорбінової, пантотенової кислот, вітамінів D, K, PP) [4,5]. 

Формування мікробіому у дитини відбувається у декілька етапів і 

розпочинається ще задовго до її народження [55]. Склад і функціональні 

властивості мікробіому поступово набувають ознаки зрілості (у т.ч., 

здатності приймати участь у біосинтезі вітамінів та інших біологічно 
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активних нутрієнтів) і починають відповідати за своїм складом мікробіому 

дорослої людини приблизно у 3-річному віці [3,52,54,106]. 

Враховуючи функціональну незрілість кишкової мікробіоти у дітей 

раннього віку, для корекції дисфункцій ШКТ на сучасному етапі 

використовують пробіотики. Одним з найбільш вивчених пробіотичних 

штамів для профілактики та лікування ФГІР, починаючи з періоду 

новонародженості, вважається Lactobacillus reuteri DSM 17938. На 

сьогоднішні доведена ефективність даного пробіотика при лікуванні 

кишкових кольок, функціональному закрепі та функціональній діареї у дітей 

раннього віку [118,119,159]. Оцінка безпеки Lactobacillus reuteri DSM 17938 

відповідає вимогам стандарту GRAS (Generally Recognized as Safe) [159]. 

Доведено, що зміни у мікробіомі пов'язані не лише з різними 

функціональними порушеннями ШКТ, але й з такими захворюваннями, як 

аутоімунні, серцево-судинні, алергічні [61,89,97,113,174]. Заслуговує уваги у 

цьому переліку зв'язок порушень мікробіому кишечника і розвитку харчової 

алергії у дітей раннього віку [90]. Так, згідно результатів дослідження, 

проведеного Kalliomäki M. та співавт. у Фінляндії (n=76), у новонароджених, 

які відносились до групи ризику по харчовій алергії, мало місце зниження 

вмісту біфідобактерій і переважання клостридій, порівняно з групою дітей, у 

яких не було алергії [36]. 

На основі даних дисертаційного дослідження, проведеного у 2020 році 

Шарікадзе О. В. на базі ДУ «ІПАГ ім. академіка О. М. Лук`янової НАМН 

України», вперше встановлено, що використання життєздатних бактерій 

L. rhamnosus (LGG) у дітей з БА позитивно впливає на динаміку клінічних 

проявів та на окремі показники цитокінового профілю у таких дітей (r=0,390 

– IL-5, r=0,478 – IL-13, r=0,218 – IL-10) [53]. 

Протягом останнього часу з`являються дані щодо впливу VDD на склад 

мікробіому та функціональний стан ШКТ [125,126,140] і, навпаки, окремі 

дослідження вказують на те, що зміни у мікробіомі можуть призвести до 

порушення всмоктування VitD [126,175]. Науковці вивчають можливість 
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втручання у дані процеси за допомогою застосування пробіотиків. Зокрема у 

2013 році науковці з Канади на чолі з Jones M. L. провели дослідження, яке 

показало, що використання Lactobacillus reuteri NCIMB 30242 призводило 

виключно до підвищення рівня 25(ОН)D. Результати дослідження вказували 

на те, що підвищення абсорбції VitD було пов`язане з підвищеною 

концентрацією іонів водню або зниженням рН в кишечнику [112]. 

Знахідкою науковців із США (Feng G. та співавт.) стало те, що складові 

компоненти мікробіому кишечника посилюють експресію VDR в 

епітеліальних клітинах тонкого кишечника [85]. Науковці нашої країни 

також вказують на зв'язок між станом мікробіому і всмоктуванням VitD. 

Зокрема Квашніна Л. В. у своїх публікаціях зазначає, що нормалізація рівня 

VitD та мікробіоценозу кишечника має бути в основі неспецифічної 

профілактики РРІ [17]. 

Ще один фактор, який може впливати на абсорбцію VitD, – VDBP – 

один з найважливіших генів, мутації в якому можуть впливати на рівень 

25(OH)D у сироватці крові [83,136,159]. Це пов’язано з тим, що переважна 

більшість VitD циркулює у крові в комплексі з VDBP, який у процесі 

метаболізму зв'язується з різними формами VitD та приймає участь у 

транспорті практично 90 % циркулюючих метаболітів VitD [12,57,149]. 

Для VDBP характерним є існування різноманітних алельних варіантів 

даного гена в популяції, тобто поліморфізм [57]. Ген VDBP має два відомих 

однонуклеотидних поліморфізми (SNP) в екзоні 11: rs 4588 та rs 7041 [58]. На 

сьогодні продовжується вивчення взаємозв`язку концентрації 25(OH)D та 

алельних варіантів SNP rs 4588, rs 7041 гена VDBP, а результати, отримані 

науковцями в різних країнах, є суперечливими. Так, у 2014 році Iordanidou M. 

та співавт. у Греції було проведено дослідження (69 дітей з БА), у якому 

вивчали взаємозв'язок між рівнем 25(ОН)D у сироватці крові та 

поліморфізмами VDR Apal, VDBP rs 7041 і rs 4588. Встановлено, що 

генотип ТТ rs 7041 гена VDBP був пов’язаний з нижчою концентрацією 

25(ОН)D у цих пацієнтів [108]. Схожі результати отримали науковці з 
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Йорданії на пацієнтах дорослого віку (74 чоловіки та 307 жінок, вік 18-

60 років), які встановили що генотипи TT та TG rs 7041 і AA та AC rs 4588, 

були пов'язані з нижчими рівнями 25(ОН)D [121]. 

Зі свого боку M. Mehramiz та співавт. отримали протилежні результати. 

Автори вивчали вплив генетичних поліморфізмів гена VDBP на рівень 

25(ОН)D (n=619, дівчата-підлітки, доза VitD – 50 000 МО/тиждень, 9 тижнів). 

Встановлено,що суб'єкти з генотипом АА rs 4588 гена VDBP, порівняно з 

дітьми, що мали GG генотип, реагували на прийом VitD підвищенням рівня 

25(ОН)D [136]. На основі результатів досліджень щодо ефективності 

саплементації VitD, відповідно до поліморфізму VDBP, встановлено, що 

особи, які мають генетичні фактори ризику, потребують прийому більш 

високих доз VitD [58,83]. 

Таким чином, проведений аналіз літератури продемонстрував 

існування різних поглядів на причини виникнення рекурентних епізодів ГОЛ 

(алергічні захворювання, РРІ, порушення обміну речовин тощо). Саме 

уявленнями про чинники виникнення первинних та повторних епізодів ГОЛ 

визначаються шляхи пошуку підходів до лікування та профілактики даного 

захворювання. Останнім часом значна увага приділяється вивченню впливу 

VitD на механізми неспецифічного захисту від інфекційних патогенів, а 

також на зв’язок його дефіциту із розвитком алергічних захворювань. Саме ці 

дані дають підстави розглядати використання саплементів VitD у якості 

інструменту для підвищення рівня забезпеченості дітей даним 

мікронутрієнтом, а від так – для впливу на чинники, що призводять до 

розвитку повторних епізодів ГОЛ у дітей. У той же час залишаються 

відкритими питання оптимальної дози VitD, терміну профілактичного 

прийому, віку, до якого має тривати саплементація, чинників, що впливають 

на абсорбцію даного мікронутрієнту в ШКТ, індивідуальних генетично-

детермінованих особливостей метаболізму VitD. Саме цим питанням 

присвячене дане наукове дослідження. 
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РОЗДІЛ 2 

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 
 

Наукова робота виконана на клінічній базі кафедри педіатрії № 2 

Національного університету охорони здоров`я України імені П. Л. Шупика 

(завідувач кафедри – проф. Марушко Т. В.) – у інфекційному відділенні 

лікування ГРВІ та їх ускладнень (завідувач відділення – Лобода Р. М.) 

комунального некомерційного підприємства «Київська міська дитяча 

клінічна лікарня № 1» (КНП «КМДКЛ № 1»). Генетичні дослідження 

проведені на базі ДЗ «Референс-центр з молекулярної діагностики МОЗ 

України», м. Київ (директор Россоха З. І.). Визначення лабораторних 

показників виконано у лабораторії ТОВ «Нова діагностика» (директор 

Гринь І. В., ліцензія МОЗ №АЕ-638144, сертифікат менеджменту якості 

ISO 9001:2015 No. 44 100 17 32 0144). 

Дослідження проведено відповідно до етичних принципів медичного 

дослідження, яке проводиться на людях, що були прийняті Гельсінською 

декларацією у 2008 р.; після отримання висновку комісії з питань етики 

Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика 

(згідно наказу №225 від 10.02.2021 р. – Національний університет охорони 

здоров`я України імені П.Л. Шупика) про те, що робота виконана відповідно 

до принципів біоетики та етики (Протокол засідання комісії з питань етики 

№ 1 від 18.01.2016 р.) та після згоди адміністрації КНП «КМДКЛ № 1». Від 

батьків дітей, які брали участь у дослідженні, отримано інформовану згоду 

на проведення досліджень. 

Критеріями включення у дослідження були наступні: діти віком до 

36 міс. із ГОЛ на фоні перебігу ГРІ; наявність інформованої згоди, 

затвердженої комісією з питань етики, підписаної і датованої законним 

представником дитини, який вважався надійним та спроможним слідувати 

протоколу, виконувати план візитів та прийому препаратів згідно з 

призначенням. 
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Згідно критеріїв виключення, до дослідження не залучалися діти, які 

мали інші захворювання органів дихання (туберкульоз, БА, вади розвитку 

гортані, трахеї, легень тощо) або органічні захворювання будь-якої 

локалізації; D-резистентний або D-залежний рахіт, порушення ФКО іншого 

генезу; отримували препарати, що здатні впливати на метаболізм VitD та 

ФКО. 

Дослідження складалося з наступних етапів: 

- вивчення особливостей перебігу ГОЛ, чинників ризику розвитку 

VDD, визначення рівнів забезпеченості VitD, показників ФКО та 

окремих показників імунного статусу у дітей раннього віку з 

ГОЛ; 

- аналіз чинників, що можуть впливати на абсорбцію VitD і на 

концентрацію 25(ОН)D у дітей раннього віку; 

- порівняння способів профілактики VDD у дітей раннього віку, 

контрольні дослідження; 

- динамічне спостереження за дітьми в катамнезі; 

- статистична обробка та аналіз отриманих результатів. 

 

2.1. Дизайн дослідження 

 

Прийняти участь у дослідженні було запропоновано батькам 150 дітей 

(суцільна безперервна вибірка) віком від 4-х місяців до 3-х років, які були 

госпіталізовані в КНП «КМДКЛ № 1» із діагнозом «гострий обструктивний 

ларингіт». Включення пацієнтів до дослідження проводилося протягом 

осіннє-зимового періоду 2015-2018 років (рис. 2.1). 

Для оцінки можливості залучення дітей до дослідження проводилось 

анкетування: батьки отримували спеціально розроблений опитувальник для 

оцінки загального стану дитини, вивчення анамнезу, систематизації скарг та 

виявлення потенційних ознак наявності VDD і факторів ризику його 

розвитку. 
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Рис. 2.1. Дизайн дослідження 

 

За результатами проведеного опитування, оцінки на відповідність 

критеріям включення/виключення та після виконання усіх формальних вимог 

із дослідження було вилучено 22 пацієнти. Загалом до першого етапу 

дослідження було залучено 128 дітей. 

150 пацієнтів були оцінені на предмет відповідності 
вимогам 

- 22 дитини не відповідали 
критеріям включення 

45 дітей пройшли рандомізацію 

Група порівняння (n=21) Основна група (n=24) 

45 дітей пройшли контрольне обстеження 

128 дітям визначено показники 25(ОН)D, Са, Са++, P, IgE 

- 8 дітей мали рівень 
25(ОН)D > 100 нг/мл 

Спостереження в катамнезі (n=73) 

Статистична обробка отриманих результатів 

Порівняння способів профілактики VDD 

Аналіз чинників, що можуть впливати на абсорбцію VitD 
(n=128) та на рівень 25(ОН)D у дітей раннього віку (n=30) 
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На першому етапі діти були оцінені на тяжкість перебігу ГОЛ, 

проаналізовані частота та потенційні чинники розвитку повторних епізодів 

ГОЛ, частота та перебіг ГРІ, загальний стан здоров’я. На даному етапі дітям 

було проведено визначення рівнів 25(ОН)D, загального кальцію, іонізованого 

кальцію, неорганічного фосфору, ЛФ, загального IgE у сироватці крові. 

Для виявлення факторів, які можуть впливати на абсорбцію VitD, діти 

були оцінені на предмет наявності ознак дисфункції ШКТ, які досить часто 

мають місце у дітей раннього віку, у тому числі, у дітей з РРІ. 

Із метою вивчення генетичних чинників, що можуть впливати на 

ефективність профілактики VDD у дітей раннього віку, частині дітей (n=30) 

було проведене молекулярно-генетичне дослідження з визначенням 

поліморфних варіантів rs 4588 та rs 7041 гена VDBP. 

Із подальшого дослідження були виключені 8 дітей, у яких рівень 

25(ОН)D перебільшував потенційно небезпечний – 100 нг/мл. 

У зв’язку з тим, що на абсорбцію VitD і на концентрацію 25(ОН)D у 

дітей раннього віку можуть впливати різні чинники, включаючи стан ШКТ та 

генетичні фактори, було використано два підходи в профілактиці VDD. 

З метою порівняння і оцінки ефективності різних методів профілактики 

VDD для подальшого дослідження були відібрані 45 дітей, що були 

рандомізовані на 2 групи, які були зіставними за віком, статтю, видом 

вигодовування, станом здоров’я та за вихідним рівнем 25(ОН)D 

(табл. 2.1). 

Контрольні дослідження проводилися через 3 місяці (весняний період) 

від первинного обстеження і початку прийому призначених препаратів 

холекальциферолу та включали: 

- огляд дитини; 

- реєстрацію частоти епізодів ГРІ та ГОЛ за даний період; 

- оцінку рівня 25(ОН)D у сироватці крові; 

- оцінку показників ФКО та окремих показників імунного статусу. 
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Таблиця 2.1 
Розподіл пацієнтів основної групи та групи порівняння 

Ознака 

 

Основна група 

(n=24) 

Група порівняння 

(n=21) 

Національність 

- українець 
- не українець 

 

24 (100 %) 
0 

 

21 (100 %) 
0 

Стать 

- жіноча 
- чоловіча 

 

7 (29 %) 
17 (71 %) 

 

7 (33 %) 
14 (67 %) 

Вік 

- 4-12 міс 
- 12-24 міс 
- 24-36 міс 

 

5 (21 %) 
13 (54 %) 
6 (25 %) 

 

4 (19 %) 
12 (57 %) 
5 (24 %) 

 

Спостереження за дітьми в катамнезі відбувалося протягом 3-х років. 

Батьки дітей вели щоденник, у якому протягом періоду спостереження 

реєстрували епізоди ГРІ та ГОЛ і, якщо такі були, їхню частоту виникнення 

за даний період. 
 

2.2. Клінічні, лабораторні та інструментальні методи дослідження 
 

Клінічна частина дослідження виконувалась безпосередньо автором 

дисертаційної роботи. 

Постановка діагнозу «гострий обструктивний ларингіт» відбувалась 

згідно протоколу, діючого на момент проведення дослідження [27]. 

Згідно класифікації за Учайкіним В. Ф. і Савенковою М. С., ГОЛ був 

класифікований на первинний (виник вперше в житті), повторний (< 3 разів в 

анамнезі) та рецидивуючий (> 3 разів в анамнезі) [48]. 
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Тяжкість перебігу ГОЛ оцінювали за шкалою Westley (The Westley 

Croup Score). При сумарній оцінці симптомів ГОЛ < 2 балів, перебіг вважався 

легким (стеноз гортані І ступеня); 3-7 балів – середньої тяжкості (стеноз 

гортані ІІ ступеня), > 8 балів – важким (стеноз гортані ІІІ ступеня) (табл. 2.2). 

 

          Таблиця 2.2 
Шкала Westley (The Westley Croup Score) [170] 

Клінічна ознака Бали 

Втягнення поступливих місць грудної клітки 

немає 0 
легке 1 
помірне 2 
значне 3 

Стридор 

немає 0 
при неспокої 1 
у спокої 2 

Ціаноз 

немає 0 
при неспокої 4 
у спокої 5 

Свідомість 

ясна  0 
дезорієнтація  5 

Дихання 

нормальне 0 
утруднене  1 
значно утруднене 2 
 

Верифікація окремих симптомів дисфункції ШКТ у дітей проводилась 

відповідно до Римських критеріїв IV перегляду [80]. 
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Клінічне, лабораторне та інструментальне обстеження дітей із ГОЛ 

проводилось у відповідності з чинним на момент проведення дослідження 

протоколом та включало: бактеріологічне дослідження мазку із зіву і носа 

на BL (бацила Леффлера, C. diphtheriae), огляд отоларинголога. 

У день виписки зі стаціонару (2-3 доба) усім дітям проводився забір 

венозної крові натще для визначення рівня 25(ОН)D, загального та 

іонізованого кальцію, неорганічного фосфору, ЛФ та загального IgЕ у 

сироватці крові. Кров забирали в пластикову пробірку об’ємом 5 мл (BD 

Vacutainer PLUS для отримання сироватки з розділюючим гелем-SST II 

Advance). Транспортування крові до лабораторії проводили у термосумці з 

холодоагентами протягом 1-2 годин після забору. 

Визначення рівня 25(ОН)D у сироватці крові здійснювали 

імуноелектрохемілюмінісцентним методом на аналізаторі Elecsys 2010 

(«Roche Diagnostics»», Німеччина) за допомогою тест-систем «Сobas». Даний 

спосіб визначення концентрації 25(ОН)D у сироватці крові на сьогодні є 

найбільш вживаним у лабораторній діагностиці та за своєю точністю, 

чутливістю і специфічністю є зіставним з рідинною хроматографією та мас-

спектрометрією, які вважаються «золотим стандартом» визначення 

концентрації 25(OH)D у сироватці крові. 

Для оцінки рівня 25(OH)D у обстежених дітей використовували 

рекомендації «Global consensus recommendations on prevention and 

management of nutritional rickets» [136], «Practical guidelines for the 

supplementation of vitamin D and the treatment of deficits in Central Europe» 

[144], а також рекомендації таких організацій як Institutе of Medіcine [78], 

Endocrine Society [102], Pediatric Endocrine Society [133], Canadian Pediatric 

Society [93], American Academy of Pediatrics [168], American Academy of 

Family Physician [66]. 

Рівень загального кальцію визначали фотометричним методом за 

допомогою тест-системи CA2. Концентрацію іонізованого кальцію та 

неорганічного фосфору визначали за допомогою спектрофотометричного 
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методу з використанням тест-системи PHOS2. Рівень ЛФ визначали 

колориметричним методом і тест-системами ALP2 Roche Diagnostics» 

(Німеччина). 

Визначення рівня загального IgE проводили на аналізаторі Соbas е 411 

електрохемілюмінісцентним методом з використанням тест-систем IgE Roche 

Diagnostics» (Німеччина). 

При оцінці даних показників використовували референтні значення, 

надані лабораторією, і норми, приведені у таблиці (табл. 2.3). 

 

          Таблиця 2.3 
Вікові норми досліджуваних лабораторних показників 

[115,130,133] 

Показник Одиниці 
вимірювання 

Вік Норми 

Са загальний ммоль/л 0-5 міс. 

6-12 міс. 

1-5 р. 

2,17-2,82 

2,17-2,75 

2,35-2,70 
Са іонізований ммоль/л 0-5 міс. 

6-12 міс. 

1-5 р. 

01,22-1,40 

1,20-1,40 

1,22-1,32 
Фосфор ммоль/л 0-5 міс. 

6-12 міс. 

1-5 р. 

1,68-2,71 

1,61-2,52 

1,45-2,1 
Лужна фосфатаза Од/л 1-5 р 100-350 

IgE загальний МО/мл 6-12 міс. 

1-3 р 

2-34 

2-97 
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Молекулярно-генетичне дослідження із визначенням поліморфних 

варіантів rs 4588 та rs 7041 гена VDBP проводили в ДЗ «Референс-центр з 

молекулярної діагностики МОЗ України». Периферичну кров для 

молекулярно-генетичного дослідження забирали в умовах 

КНП «КМДКЛ № 1» вакуумними моноветами на 3 мл із калієвою сіллю 

етилендиамінтетраоцтової кислоти у якості антикоагулянту («Vacutest», 

Італія) та зберігали при температурі -20ºС до виконання дослідження 

(1 місяць). Транспортування до лабораторії проводили в термосумці з 

холодоагентами. Для виділення геномної дезоксирибонуклеїнової 

кислоти (ДНК) використовували комерційну тест-систему «DNA-sorb-B 

nucleic acid extraction kit» (AmpliSens). До зразків крові додавали лізуючий 

розчин «Lysis solution» та сорбент на силікагелі «Universal Sorbent». Після 

лізису зразки відмивали розчинами для відмивання «Washing solution 1, 2», 

згідно інструкції. Для елюції ДНК з сорбенту додавали ТЕ-буфер «TE-buffer 

for DNA elution». Отриманий супернатант із очищеною ДНК, 

використовували для полімеразної ланцюгової реакції з подальшим аналізом 

поліморфізму довжини рестрикційних фрагментів (ПЛР- ПДРФ). Визначення 

поліморфних варіантів rs 4588 та rs 7041 гена VDBP [140] проводили 

олігонуклеотидними праймерами («Metabion», Німеччина) (табл. 2.4). 

 

Таблиця 2.4 
Олігонуклеотидні праймери 

Ген (поліморфізм) Послідовність праймерів (5׳3 –׳) Розмір 
амплікона 

Ген VDBP 
rs 4588 / rs 7041 

F-TAATGAGCAAATGAAAGAAG 
R-

GTATGCACTCCAATCTACTCA 

462 п. н. 

 

Специфічні фрагменти ампліфікували (набір Master Mix PCR, 

«NEOGEN», Україна) за модифікованим протоколом. Загальний об’єм суміші 

складав 20 мкл (табл. 2.5). 
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Таблиця 2.5 
Склад ампліфікаційних сумішей 

Ген (поліморфізм) Реагенти Кількість 

Ген VDBP 
rs 4588 / rs 7041 

 

Master Mix PCR+ PCR Diluent 10 μl 
Праймер F 30 pmol (0,3 μl) 
Праймер R 30 pmol (0,3 μl) 
DEPC-treated Water 7,4 μl 
ДНК 2,0 μl 

 

З метою забезпечення відповідного температурного режиму ПЛР, 

пробірки з ампліфікаційною сумішшю встановлювали в ампліфікатор «Flex 

Cycler BU» (Analytic Jena, Німеччина) (табл. 2.6). 

 

Таблиця 2.6 
Режими ампліфікації фрагментів ДНК 

 

Ген 
(поліморфізм) Етап Температура Час Кількість 

циклів 

Ген VDBP 
rs 4588 / rs 7041 

 

Передплавлення 940С 2 хв 

 
      ×35 

Плавлення 940С 30 с 

Відпал 560С 30 с 

Синтез 720С 30 с 

Пролонгація 
синтезу 720С 2 хв 

 

Далі за допомогою ендонуклеаз рестрикції StyI (rs 4588) та HaeIII 

(rs 7041) («Thermo Scientific», США) проводили гідролітичне розщеплення 

продуктів ампліфікації фрагментів ДНК (ампліконів). Для проведення 

рестрикційного аналізу готували суміш з відповідним пропорційний складом 

компонентів (табл. 2.7). 
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            Таблиця 2.7 

Склад рестрикційних сумішей для ПДРФ аналізу 

Поліморфізм Реагенти Об’єм Розмір рестрикційних 
фрагментів 

rs 4588 

10x Буфер O 1 μl  
Генотип СС: 462 п.н. 
Генотип СА: 462, 306 та 156 п.н. 
Генотип АА: 306 та 156 п.н. 

Фермент StyI 1 μl 
DEPC-treated Water 8 μl 
Амплікон 5 μl 

rs 7041 

10x Буфер R 1 μl  
Генотип GG:295 та 167 п.н. 
Генотип GТ:462, 295 та 167 п.н. 
Генотип ТТ: 462 п.н. 

Фермент HaeIII 1 μl 
DEPC-treated Water 8 μl 
Амплікон 5 μl 

 

Реакцію рестрикції проводили в мікротермостаті TDB-120 («Biosan», 

Латвія) при 37�С протягом 12 годин та зупиняли реакцію на 65�С протягом 

20 хвилин для поліморфізму rs 4588, а для rs 7041 – на 80�С. Далі аналізували 

стан рестрикційних фрагментів у 3 % агарозному гелі (агароза фірми 

«Cleaver Scientific», Великобританія) із додаванням бромистого етидію. Для 

оцінки розміру фрагментів вносили маркер молекулярної ваги GeneRuler 50 

bp DNA Ladder («Thermo Scientific», США), гелі візуалізували за допомогою 

трансілюмінатору («Cleaver Scientific», Великобританія).  

Амплікони поліморфізму rs 4588 підлягали гідролітичному 

розщепленню по наявному сайту рестрикції 5'-C↓CWWGG-3', внаслідок чого 

утворювалися фрагменти з молекулярною вагою 306 п. н. та 156 п. н. 

За відсутності сайту рестрикції фрагмент залишався незмінним 

462 п. н. – генотип СС (рис. 2.2). 

Амплікони поліморфізму rs 7041 підлягали гідролітичному 

розщепленню по наявному сайту рестрикції 5'-GG↓CC-3', внаслідок чого 

утворювалися фрагменти з молекулярною вагою 295 п. н. та 167 п. н. 
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За відсутності сайту рестрикції фрагмент залишався незмінним 

462 п. н. – генотип ТТ (рис. 2.3). 

 
Рис. 2.2. Електрофореграма розподілу рестрикційних фрагментів 

поліморфізму rs 4588 гена VDBP. 
Примітка. Зразок 1 – маркер молекулярної ваги; зразки 2-3, 5-13, 19 – генотип СС; 

зразки 4, 14-18 – генотип СА 
 

 
Рис.2.3. Електрофореграма розподілу рестрикційних фрагментів 

поліморфізму rs 7041 гена VDBP. 
Примітка. Зразок 1 – маркер молекулярної ваги; зразки 2-3, 6-8, 10-12 – 

генотип GG; зразки 4, 9, 13-19 – генотип GT, зразок 5 – генотип ТТ 
 

Розподіл частоти алелів та генотипів rs 7041, rs 4588 гена VDBP у 

обстежених дітей порівнювали з популяційними даними, які були 

представлені з всесвітньої бази даних SNPedia (1000 genomes) [70]. 

 

2.3. Методи лікування та профілактики 

 

Протягом періоду спостереження діти основної групи щодня 

отримували під час їжі 5 крапель олійного розчину для перорального 

застосування «БіоГая Протектіс з вітаміном D3. Краплі» ( «ТуПек АБ», 

Швеція, дієтична добавка, у 5 краплях міститься 400 МО 
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холекальциферолу і 108 КУО життєздатних бактерій Lactobacillus reuteri 

DSM 17938 дозволено до застосування від народження). 

Діти групи порівняння щодня отримували 1 краплю олійного розчину 

холекальциферолу для перорального застосування (препарат «Вігантол», 

виробництва «Мерск КГаА», Німеччина, лікарський засіб, реєстраційне 

посвідчення № UA/7625/01/01, термін дії 25/04/13-25/04/18), 1 крапля 

якого містить приблизно 500 МО. Препарат дозволений для застосування 

з 2-го тижня життя. 

 

2.4. Методи аналізу отриманих даних 

 

Статистична обробка отриманих результатів проведена з 

використанням Microsoft Excel 2010 та пакету прикладних програм 

Statistica 10.0. Характер розподілу визначали за критерієм Shapiro-Wilk. 

Якісні показники представлені у вигляді абсолютних величин, з яких 

розраховані відносні (%), у форматі n/N, де n – кількість, а N – розмір 

відповідної групи. Враховуючи те, що розподіл мав асиметричний характер, 

описова статистика для кількісних показників представлена у вигляді 

медіани та інтерквартильного розмаху – Me (Q1-Q3), де Me – медіана, Q1-Q3 – 

інтерквартильний розмах. Порівняння якісних показників проводили за 

допомогою критерію χ2 Пірсона, порівняння кількісних показників оцінювали 

за критерієм Mann-Whitney U – для незалежних груп та за критерієм 

Wilcoxon – для залежних груп. За критичний рівень значущості при перевірці 

статистичних гіпотез приймали p<0,05. 

Для оцінки шансів (OR) розвитку захворювання використовували 

критерій χ2 для чотирипільної таблиці спряженості з корекцією на 

безперервність по Йєтсу. Було розраховано стандартну похибку оцінки 

шансів та її довірчий інтервал. 
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РОЗДІЛ 3 

РЕЗУЛЬТАТИ КЛІНІКО-ПАРАКЛІНІЧНОГО ОБСТЕЖЕННЯ ДІТЕЙ 

РАННЬОГО ВІКУ З ГОСТРИМ ОБСТРУКТИВНИМ ЛАРИНГІТОМ 

 

ГОЛ на сьогоднішній день залишається актуальною проблемою в 

педіатрії, оскільки є однією із самих частих причин обструкції ВДШ у дітей, 

що потребує госпіталізації дитини та надання невідкладної допомоги. В 

окремих дітей має місце тенденція до розвитку рекурентних епізодів крупу, 

що визначає необхідність пошуку причин та розробки методів ефективної 

профілактики даного захворювання. 

 

3.1. Клініко-анамнестична характеристика обстеженого контингенту 

дітей раннього віку з гострим обструктивним ларингітом 

 

Серед дітей, що увійшли до дослідження, у 43,0±4,4 % (55/128) 

діагностовано ГОЛ легкого ступеня тяжкості, у 57,0±4,4 % (73/128) – 

середнього ступеня тяжкості. Діти з тяжким перебігом ГОЛ 

госпіталізувалися до відділення інтенсивної терапії та до дослідження не 

залучалися. У 71,9±4,0 % (92/128) пацієнтів на момент включення у 

дослідження був зареєстрований перший епізод ГОЛ, 15,6±3,2 % (20/128) 

дітей були госпіталізовані з даним діагнозом вдруге, а 12,5±2,9 % (16/128) 

пацієнтів мали більше 2-х епізодів ГОЛ. Батьки обстежених у 32,8±4,1 % 

(42/128) випадків вказували на РРІ у дитини (> 6 епізодів/рік). 

Серед пацієнтів хлопчиків було статистично більше, ніж дівчаток: 

67,2±4,1 % (86/128) проти 32,8±4,1 % (42/128) (р=0,000). За віком обстежений 

контингент дітей розподілився наступним чином: 28,9±4,0 % (37/128) дітей – 

віком 4-12 міс., 32,8±4,1 % (42/128) пацієнтів – віком 12-24 міс., 38,3±4,3 % 

(49/128) дітей – віком 24-36 міс. 

На момент первинного обстеження 48,6±8,2 % (18/37) дітей 1-го року 

життя перебували на ГВ, 51,4±8,2 % (19/37) – отримували адаптовані суміші. 
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Серед обстеженого контингенту у 26,6±3,9 % (34/128) випадків не 

проводилася постнатальна профілактика рахіту взагалі. Батьки цих дітей 

стверджували, що не отримували рекомендацій щодо необхідності 

проведення саплементації для профілактики рахіту та інших проявів VDD. 

Серед тих дітей, які в анамнезі отримували саплементацію VitD, 

тривалість прийому препаратів холекальциферолу була різною. Так, 

саплементацію VitD менше 6 міс. отримували 29,9±4,7 % (28/94) обстежених, 

6-12 міс. – 27,6±4,6 % (26/94) дітей, протягом 2-х років – лише 2,1±1,5 % 

(2/94) обстежених, а на 3-му році життя холекальциферол не отримувала 

жодна дитина. Згідно даних опитування, 24,2±3,8 % (31/128) батьків 

обстежених дітей стверджували, що не отримували рекомендацій щодо 

тривалості саплементації VitD. 

При цьому лише 27,6±4,6 % (26/94) батьків проводили саплементацію 

VitD своїм дітям регулярно, 43,6±5,1 % (41/94) дітей отримували 

холекальциферол у період з вересня по травень, а 28,7±4,7 % (27/94) 

пацієнтів батьки давали саплементи VitD нерегулярно. 

Саплементацію на момент включення у дослідження отримували 

тільки 29,7±4,0 % (38/128) обстежених дітей. З анамнезу стало відомо, що 

батьки лише 13,2±5,5 % (5/38) обстежених, які на момент первинного 

обстеження отримували саплементацію, розпочинали давати своїм дітям 

VitD з 1-го дня життя, 26,3±7,1 % (10/38) – з 1 міс., 57,9±8,0 % (22/38) – у 

період з 2-х до 6 міс. і одна дитина почала отримувати саплементи VitD з 2-го 

півріччя життя (2,6±2,6 %, 1/38). 

Для проведення саплементації батьки 78,9±6,6 % (30/38) дітей надавали 

перевагу водному розчину холекальциферолу. Олійний розчин 

холекальциферолу до початку дослідження отримували 21,1±6,6 % (8/38) 

дітей, яким проводилась саплементація (р=0,000). 

Найчастіше педіатри рекомендували батькам використовувати дозу 

500 МО/д – у 57,9±8,0 % (22/38) випадків, 28,9±7,4 % (11/38) дітей 
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отримували 1000 МО/д (р=0,021), а 13,2±5,5 % (5/38) обстежених приймали 

більш високі дози VitD – 1500-2000 МО/д (р=0,000). 

Однак, серед пацієнтів, яким проводилася профілактика рахіту на 

момент включення у дослідження, 7 дітей (18,4±6,3 %, 7/38) нерегулярно 

отримували розчин холекальциферолу. Ситуація погіршувалася з віком. 

Серед обстежених дітей віком 4-12 міс. VitD на момент обстеження 

отримувала максимальна частка дітей – 67,6±7,7 % (25/37), віком 12-24 міс. – 

26,2±6,8 % (11/42) пацієнтів, (р=0,001), а серед дітей вікової категорії 24-

36 міс. лише два пацієнта – 4,1±2,8 % (2/49), (р=0,000). 

Встановлено, що діти віком 24-36 міс. достовірно частіше хворіли РРІ 

(59,2±7,0 %, 29/49) порівняно з пацієнтами віком 4-12 міс. (5,4±3,7 %, 2/37, 

р=0,000) та порівняно з дітьми віком 12-24 міс. (26,2±6,8 %, 11/42, р=0,003). 

Аналіз показав, що у дітей третього року життя з вищою частотою 

реєструвався більш тяжкий перебіг ГОЛ (79,6±5,8 %, 39/49) проти пацієнтів 

першого (35,1±7,8 %, 13/37, р=0,000) та другого року життя (50,0±7,7 %, 

21/42, р=0,006). Крім цього, у 44,9±7,1 % (22/49) випадків діти віком 24-

36 міс. мали на момент включення у дослідження 2 і більше епізодів ГОЛ 

порівняно з пацієнтами віком 4-12 міс. (5,4±3,7 %, 2/37, р=0,000) та з дітьми 

віком 12-24 міс. (28,6±7,0 %, 12/42, р=0,017). 

Серед дітей віком до 1-го року, які перебували на ГВ, була більша 

кількість суб’єктів, що отримували саплементацію (в анамнезі та/або на 

момент початку дослідження) VitD порівняно з дітьми такого ж віку на ШВ – 

77,8±9,8 % (14/18) проти 21,1±9,4 % (4/19), (р=0,002). 

Згідно отриманих результатів, серед пацієнтів віком до 2-х років, які на 

момент первинного обстеження, крім продуктів прикорму, отримували 

материнське молоко, 51,6±9,0 % (16/31) отримували саплементи VitD. 

Встановлено, що додатково отримували саплементи VitD більше половини 

обстежених дітей віком до 2-х років, що на момент залучення до 

дослідження, крім продуктів прикорму, отримували адаптовані суміші – 

68,6±7,8 %, 24/35. 
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На основі даних проведеного анкетування батьків встановлено, що крім 

неналежного рівня саплементації у дітей були інші чинники (як з боку матері, 

так і з боку дитини), що могли призвести до розвитку VDD (табл. 3.1). 

 

          Таблиця 3.1 
Фактори ризику розвитку дефіциту вітаміну D у обстежених дітей 

Фактори ризику n/N % 

З 
бо

ку
 м

ат
ер

і 

вік матері на момент зачаття > 30 р. 42/128 32,8±4,1 
мати має хронічні захворювання ШКТ 
або нирок 

32/128 25,0±3,8 

патологічний перебіг вагітності у 
матері 

78/128 60,9±4,3 

проміжок часу між пологами < 5 р. 28/49 57,1±7,1 
відсутність саплементації VitD під час 
вагітності 

128/128 100 

відсутність жирних сортів риби у 
раціоні під час вагітності 

54/128 42,2±4,4 

З 
бо

ку
 д

ит
ин

и 
  

день народження у зимово-весняний 
період 

56/128 43,8±4,4 

недоношеність при народженні 19/128 14,8±3,1 
мала маса тіла при народженні 15/128 11,7±2,8 
велика маса тіла при народженні 
(більше 4000 г) 

16/128 12,5±2,9 

інтенсивна прибавка у масі тіла за 
перші 3 міс. життя 

91/128 71,1±4,0 

із двійні 8/128 6,3 ±2,1 
виключно штучне вигодовування з 
народження 

45/128 35,2±4,2 

перша прогулянка після 14-ї доби після 
народження 

39/128 30,5±4,1 

каша в якості 1-го прикорму у 6 міс. 24/116 20,7±3,8 

повна відсутність риби у раціоні 
дитини старше 8 міс. 

68/111 61,3±4,6 

тривалість прогулянки на вулиці влітку 
менше 4 год 

28/112 25,0±4,1 

використання сонцезахисних кремів із 
SPF > 15 

28/112 25,0±4,1 
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Зі сторони матері найчастішими чинниками були наступні: 

патологічний перебіг вагітності (60,9±4,3 %, 8/128), малий проміжок часу між 

пологами (57,1±7,1 %, 28/49), відсутність жирних сортів риби в раціоні під 

час вагітності (42,2±4,4 %, 54/128). 

За результатами опитування лише 63,3±4,3 % (81/128) матерів 

обстежених дітей отримували під час вагітності комплекси вітамінів і 

мінералів, які містили холекальциферол (у 74,1±4,9 %, 60/81 випадків це був 

«Елевіт Пронаталь», добова доза холекальциферолу в якому складає 

500 МО), але жодна жінка не отримувала монопрепаратів холекальциферолу 

під час вагітності. 

Із високою частотою виявлялися такі фактори ризику з боку дитини як 

інтенсивна прибавка в масі за перші 3 міс. життя (71,1±4,0 %, 91/128) та 

повна відсутність риби в раціоні у дітей, починаючи з 8 міс. віку (61,3±4,6 %, 

68/111). 

Під час першого етапу дослідження встановлено, що у 57,0±4,4 % 

(73/128) пацієнтів, які були включені до дослідження, виявлено окремі 

симптоми, що свідчили про порушення функціонування ШКТ. 

Найчастішими скаргами у дітей були наступні: наявність болісних 

дефекацій (13,3±3,0 %, 17/128), дефекацій 1 раз на 2 доби (12,5±2,9 %, 

16/128). У 8,6±2,5 % (11/128) випадків дефекації у дітей були в середньому 

2 р/тиждень, у такої ж кількості пацієнтів частота дефекацій складала 

4 р/тиждень, а у 7,0±2,3 % (9/128) відмічалася затримка дефекацій в анамнезі 

з більшим інтервалом. 

У обстежених віком до 12 міс. спостерігалися зригування (37,8±8,0 %, 

14/37). У 12,2±3,1 % (14/115) дітей віком понад 6 міс. випорожнення були 

неоформленими 2 р/д, а у 1,7±1,2 % (2/115) – частота таких випорожнень 

складала 3 р/д. 

Частина пацієнтів мала поєднання 2-х клінічних симптомів дисфункції 

ШКТ (19,5±3,5 %, 25/128), а троє дітей – поєднання 3-х клінічних проявів 

(2,3±1,3, 3/128) (табл. 3.2). 
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Таблиця 3.2 
Частота симптомів порушення функціонування ШКТ у дітей раннього 

віку із гострим обструктивним ларингітом 
Симптом n/N % 

Зригування 1 р/д < 3 тижнів 8/37 21,6±6,8 

Зригування 2 р/д < 3 тижнів 6/37 16,2±6,1 

Безболісна дефекація з н/о випорожненнями 2 р/д 
< 4 тижнів 

14/115 12,2±3,1 

Безболісна дефекація з н/о 3 р/д < 4 тижнів 2/115 1,7±1,2 

4 дефекації/тиждень 11/128 8,6±2,5 

3 дефекації/тиждень 16/128 12,5±2,9 

2 дефекації/тиждень 11/128 8,6±2,5 

Затримка дефекації в анамнезі 9/128 7,0±2,3 

Ознаки болісних дефекацій 17/128 13,3±3,0 

Наявність твердих випорожнень 8/128 6,2±2,1 

Випорожнення великого діаметру в анамнезі 2/128 1,6±1,2 

 

У переважної більшості дітей скарги з боку ШКТ не відповідали 

Римським критеріям ІV та не було достатньо підстав для встановлення того 

чи іншого діагнозу ФГІР. Лише у 7,8±2,4 % (10/128) дітей скарги за своєю 

кількістю та тривалістю відповідали критеріям для встановлення діагнозу 

«функціональний закреп». 

У пацієнтів спостерігалась гендерна різниця у частоті симптомів 

дисфункції ШКТ: у хлопчиків вони спостерігалися частіше (65,7±5,6 %, 

48/73), ніж у дівчаток (34,2±5,6 %, 25/73), (р=0,000). 

За віком частота даних скарг статистично не відрізнялась і становила 

56,7±8,1 % (21/37) у дітей віком 4-12 міс., 64,3±7,4 % (27/42) у обстежених 

віком 12-24 міс. та 51,0±7,1 % (25/49) у пацієнтів віком 24-36 міс. 
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Серед обстеженого контингенту 1-го року життя найчастішою скаргою 

були зригування, щонайменше 1р/д – у 21,6±6,8 % (8/37) дітей, або 2 р/д – у 

16,2±6,1 % (6/37) обстежених (табл. 3.3). 

 

Таблиця 3.3 
Частота симптомів порушення функціонування ШКТ 

 у дітей із гострим обструктивним ларингітом залежно від віку 
Симптом 4-12 міс. 

(N=37) 
12-24 міс. 

(N=42) 
24-36 міс. 

(N=49) 

n % n % n % 

Зригування 1 р/д <3 тижнів 8 21,6±6,8 0 0 0 0 

Зригування 2 р/д <3 тижнів 6 16,2±6,1 0 0 0 0 

Безболісна дефекація з н/о 
2 р/д < 4 тижнів 

5 13,5±5,6 2 4,8±3,3 7 14,3±5,0 

Безболісна дефекація з н/о 
3 р/д < 4 тижнів 

0 0 2 4,8±3,3 0 0 

4 дефекації/тиждень 1 2,7±2,7 4 9,5±4,5 6 12,2±4,7 

3 дефекації/тиждень 4 10,8±5,1 6 14,3±5,4 6 12,2±4,7 

2 дефекації/тиждень 5 13,5±5,6 3 7,1±4,0 3 6,1±3,4 

Затримка дефекації 
в анамнезі 

1 2,7±2,7 5 11,9±5,0 3 6,1±3,4 

Ознаки болісних дефекацій 3 8,1±4,5 6 14,3±5,4 8 16,3±5,3 

Наявність твердих 
випорожнень 

1 2,7±2,7 6 14,3±5,4 1 2,0±2,0 

Випорожнення великого 
діаметру в анамнезі 

0 0 0 0 2 4,1±2,8 

 

На другому році життя з однаковою частотою реєструвалось 

порушення частоти випорожнень – 3 дефекації/тиждень (14,3±5,4 %, 6/42), 

болісні дефекації (14,3±5,4 %, 6/42) та тверді випорожнення (14,3±5,4 %, 

6/42). 
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У дітей віком 24-36 міс. часто зустрічались такі скарги, як болісні 

дефекації (16,3±5,3 %, 8/49), безболісна дефекація з неоформленими 

випорожненнями 2 р/д (14,3±5,0 %, 7/49), а також з однаковою частотою 

реєструвались зменшення частоти дефекацій до 4 р/тиждень (12,2±4,7 %, 

6/49) та до 3 р/тиждень (12,2±4,7 %, 6/49). 

На момент включення у дослідження, згідно даних опитування батьків 

та аналізу медичної документації, у 48,4±4,4 % (62/128) дітей був обтяжений 

алергологічний анамнез. Із них 21,0±5,2 % (13/62) мали лише особисту 

історію алергії, а у 79,0±5,2 % (49/62) пацієнтів був обтяжений сімейний 

алергоанамнез (випадки алергічних реакцій у членів родини дитини першого 

та другого ступеня споріднення). 

У 24,2±5,4 % (15/62) дітей мало місце поєднання обтяженого 

особистого та сімейного алергоанамнезу. В усіх випадках перше місце 

посідали харчові та медикаментозні алергени. Серед усієї когорти 

обстежених у однієї дитини, зі слів батьків, в анамнезі була зареєстрована 

реакція гіперчутливості на водний розчин холекальциферолу, яка 

проявлялась появою свербежу та висипки на тілі щоразу після прийому 

препарату (табл. 3.4). 

 

          Таблиця 3.4 
Частота випадків обтяженого особистого та сімейного алергоанамнезу 

у обстежених дітей 
Вид алергену Алергічні реакції в анамнезі 

У дитини (n=28) У членів родини 
дитини (n=49) 

n/N % n/N % 
1 2 3 4 5 

Харчові алергени 22/28 78,6±7,8 13/49 26,5±6,3 
Медикаментозні алергени 4/28 14,3±6,6 15/49 30,6±6,6 

 
p 1-2 0,000 0,823 
Пилкові алергени 0 0 6/49 12,2±4,7 
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Продовження табл. 3.4 

1 2 3 4 5 
p 2-3 0,119 0,049 
Побутові алергени 0 0 7/49 14,3±5,0 
Епідермальні алергени 0 0 1/49 2,1±2,0 
p 1-5 0,000 0,001 
p 2-5 0,119 0,000 
Холодова алергія 0 0 1/49 2,1±2,0 

p 1-6 0,000 0,001 

p 2-6 0,119 0,000 

Поєднана алергія 2/28 7,1±4,9 6/49 12,2±4,7 

p 2-7 0,666 0,049 
Примітки: 

1. р 1-2 – статистична значимість між показником частоти алергічних реакцій на 
харчові та відповідним показником на медикаментозні алергени 

2. р 1-5 – статистична значимість між показником частоти алергічних реакцій на 
харчові та відповідним показником на епідермальні алергени 

3. р 1-6 – статистична значимість між показником частоти алергічних реакцій на 
харчові та відповідним показником холодової алергії 

4. р 2-3 – статистична значимість між показником частоти алергічних реакцій на 
медикаментозні та відповідним показником на пилкові алергени 

5. р 2-5 – статистична значимість між показником частоти алергічних реакцій на 
медикаментозні та відповідним показником на епідермальні алергени 

6. р 2-6 – статистична значимість між показником частоти алергічних реакцій на 
медикаментозні та відповідним показником холодової алергії 

7. р 2-7 – статистична значимість між показником частоти алергічних реакцій на 
медикаментозні та відповідним показником поєднаної алергії 
 

3.2. Стан забезпеченості вітаміном D дітей раннього віку з гострим 

обструктивним ларингітом 

 

Діти, які увійшли до першого етапу дослідження, мали широкий розкид 

індивідуальних значень концентрації 25(OH)D у сироватці крові: від 3,7 до 

233,8 нг/мл, медіана рівня 25(OH)D становила 32,1 нг/мл (19,3-47,6). 

У 15,6±3,2 % (20/128) обстежених було зафіксовано рівень 25(ОН)D 

нижче 15 нг/мл, у 28,1±4,0 % (36/128) – менше 20 нг/мл, у 46,1±4,4 % (59/128) 

– менше 30 нг/мл, а у 6,3±2,1 % (8/128) пацієнтів концентрація даного 

метаболіту VitD у сироватці крові перевищувала 100 нг/мл (рис. 3.1). 
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Рис. 3.1. Розподіл значень концентрацій 25(ОН)D у сироватці крові 

дітей раннього віку. 
 

Якщо оцінити отримані дані за рекомендаціями Canadian Pediatric, то 

VDD мали 6,3±2,1 % (8/128), недостатність VitD – 39,8±4,3 % (51/128), 

нормальний рівень VitD – 44,5±4,4 % (57/128), надмірний рівень VitD – 

1,6±1,1 % (2/128) обстежених дітей. 

А якщо оцінити за стандартами Еndocrine Society, АAPF, AAP, 

Методичними рекомендаціями для країн Центральної Європи, то VDD мали 

28,1±4,0 % (36/128), недостатність VitD – 18±3,4 % (23/128), нормальний 

рівень VitD – 53,9±4,4 % (69/128). 

Надмірний рівень 25(ОН)D, згідно рекомендацій Еndocrine Society, 

мали 3,1±1,5 % (4/128) Але, якщо оцінювати згідно «Методичних 

рекомендацій з лікування та профілактики дефіциту вітаміну D для 

населення країн Центральної Європи», то отримаємо, що надмірна 

концентрація 25(ОН)D була у 1,6±1,1 % (2/128) обстежених. 

Пацієнтів із рівнем 25(OH)D у сироватці крові, який перевищував 

100 нг/мл, було вісім. Усі ці діти були віком до 12 міс. Батьки цих пацієнтів 

розпочали постнатальну профілактику рахіту у своїх дітей у віці до 2-х 

місяців життя: у 1-ї дитини – саплементація розпочалась з народження, у 3-х 

обстежених – з 1 міс., а у 4-х дітей – з 2-го місяця життя. Прийом препарату 
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був в усіх випадках регулярним. Серед цієї когорти лише дві дитини 

(25,0±15,3 %, 2/8) отримували олійний розчин, інші (75,0±15,3 %, 6/8) – 

водний розчин холекальциферолу. Високий рівень 25(ОН)D міг 

спостерігатися як у пацієнтів, які отримували саплементацію у добовій дозі 

холекальциферолу 1500-2000 МО/д (25,0±15,3 %, 2/8), 1000 МО/д 

(37,5±17,1 %, 3/8), так і у тих, що отримували лише 500 МО/д (37,5±17,1 %, 

3/8). Семеро дітей на момент включення до дослідження отримували ГВ і 

лише одна дитина (дівчинка, 7 міс.) – адаптовану суміш (вміст 

холекальциферолу 0,9 мкг (36 МО) на 100 мл готової суміші) та додатково 

регулярно отримувала 1000 МО/д олійного розчину VitD. Гендерної різниці в 

концентрації 25(OH)D у сироватці крові обстежених дітей встановлено не 

було. 

Для оцінки рівня забезпеченості у дітей на першому, другому та 

третьому році життя користувались класифікацією AAPF, яка співпадає з 

рекомендаціями AAP та Endocrine Society. 

Встановлено, що найкращу забезпеченість VitD мали діти віком до 

12 міс. Рівень 25(OH)D у сироватці крові цих дітей склав 45,5 нг/мл (38,6-

68,5) і був достовірно вищим за такий у пацієнтів віком 12-24 міс. 

(34,8 нг/мл (26,0-54,4), р=0,012) та у обстежених віком 24-36 міс. (19,6 нг/мл 

(14,8-28,1), р=0,000) (рис. 3.2). 

 
Рис. 3.2. Рівень 25(ОН)D у сироватці крові дітей залежно від віку. 
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Серед дітей віком до 1-го року достатній рівень 25(OH)D (> 30 нг/мл), 

мали 83,8±6,1 % (31/37), недостатність VitD (20-30 нг/мл) і VDD (< 20 нг/мл) 

реєструвались у однакової кількості дітей – у 8,1±4,5 % (3/37). 

Діти віком 12-24 міс. також мали високий відсоток достатнього 

забезпечення VitD – 61,9±7,5 % (26/42), але у 21,4±6,3 % (9/42), було 

встановлено недостатність VitD, а у 16,7±5,8 % (7/42) – VDD. 

Обстежені віком 24-36 міс. мали високу частоту недостатності VitD та 

VDD – відповідно 22,4±6,0 % (11/49) і 53,1±7,1 % (26/49), при цьому 

достатній рівень забезпечення зафіксовано лише у 24,5±6,1 % (12/49) дітей 

даної вікової категорії. 

У результаті аналізу рівня 25(OH)D залежно від тривалості 

саплементації VitD встановлено, що у пацієнтів, які на момент первинного 

обстеження не отримували холекальциферол, концентрація 25(OH)D у крові 

була достовірно нижчою у порівнянні з обстеженими, які отримували 

саплементацію VitD із профілактичною метою з перших місяців життя до 

моменту госпіталізації – 26,2 нг/мл (15,6-38,3) проти 58,1 нг/мл (41,3-96,0) 

(р=0,000). 

У дітей, яким проводилась профілактика рахіту в анамнезі тривалістю 

12 міс., рівень 25(OH)D становив 30,7 нг/мл (20,7-39,1). А в обстежених, що 

отримували профілактику менше 6 міс., або не отримували її взагалі ніколи в 

житті, концентрація 25(OH)D була найнижчою і складала відповідно 

26,2 нг/мл (15,5-40,7) і 18,9 нг/мл (12,4-33,4) (рис. 3.3). 

Рівень 25(OH)D у дітей, які ніколи не отримували саплементи VitD, був 

достовірно нижчим порівняно з пацієнтами, що отримували VitD в анамнезі – 

18,9 нг/мл (12,4-33,4) проти 38,3 нг/мл (24,0-54,4) (р=0,000). Оцінка 

забезпеченості пацієнтів, які ніколи не отримували саплементів VitD, 

показала, що 55,9±8,5 % (19/34) з них мали концентрацію 25(ОН)D у 

сироватці крові нижчу за 20 нг/мл. 

Встановлено, що батьки дітей, які ніколи не отримували саплементацію 

і мали рівень 25(ОН)D, що перевищував 20 нг/мл, рідше використовували 
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влітку сонцезахисні креми з SPF > 15 у своїх дітей, порівняно з пацієнтами, 

що мали рівень 25(ОН)D < 20 нг/мл (33,3±12,2 %, 5/15 проти 73,7±10,1 %, 

14/19, р=0,045). 

Крім того, батьки дітей, які мали концентрацію 25(ОН)D у сироватці 

крові > 20 нг/мл, достовірно рідше висловлювали скарги на порушення 

функціонування ШКТ у своїх дітей (тверді випорожнення, зменшення 

частоти та ознаки болісних дефекацій), порівняно з пацієнтами, які мали 

рівень забезпеченості < 20 нг/мл (53,3±12,9 %, 8/15 проти 78,9±9,4 %, 15/19, 

р=0,039). 

 
Рис. 3.3. Рівень 25(ОН)D у сироватці крові дітей раннього віку залежно 

від тривалості профілактичного прийому вітаміну D в анамнезі. 
Примітки: 

1. 1 – діти, які ніколи в житті не отримували VitD 

2. 2 – діти, у яких загальна тривалість прийому VitD не перевищувала 6 міс. 

3. 3 – діти, у яких загальна тривалість прийому VitD складала 12 міс. 

4. 4 – діти, які отримували саплементи VitD на момент госпіталізації 

 

Аналіз залежності концентрації 25(ОН)D у сироватці крові обстежених 

дітей від профілактичної дози саплементів VitD показав, що у дітей, які до 
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первинного обстеження тривало стабільно отримували 500 МО/д, рівень 

25(ОН)D був достатнім і складав 42,8 нг/мл (29,0-52,2) (рис. 3.4). 

 
Рис. 3.4. Рівень 25(ОН)D у сироватці крові дітей раннього віку залежно 

від дози холекальциферолу на момент первинного обстеження. 
Примітки: 

1. 1 – 500 МО/д 

2. 2 – 1000 МО/д 

3. 3 – 1500-2000 МО/д 

 

Але серед даного контингенту було два пацієнти, у яких рівень 

25(ОН)D не перевищував 20 нг/мл (16,47 нг/мл, 19,49 нг/мл). Перша дитина 

була віком 9 міс., до 6 міс. знаходилася виключно на ГВ, отримувала водний 

розчин холекальциферолу з народження, але при опитуванні мати дитини 

вказувала на нерегулярний прийом препарату. Друга дитина була віком 

1 рік 11 міс., до 12 міс. перебувала на виключно ГВ, саплементація 

проводилась водним розчином холекальциферолу, але з вересня по травень. 

Поряд з цим встановлено, що у 13,6±7,3 % (3/22) дітей, які на момент 

включення у дослідження отримували холекальциферол у дозі 500 МО/д, 

рівень 25(ОН)D перевищував 100 нг/мл. У жодного пацієнта, який отримував 
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саплементацію холекальциферолу у дозі 500 МО/д, не було зафіксовано рівня 

25(ОН)D, що перевищував 150 нг/мл. 

У обстежених, які тривало постійно отримували VitD у дозі 1000 МО/д, 

медіана рівня 25(ОН)D дорівнювала 60,7 нг/мл (58,7-122,6). В усіх цих дітей 

рівень 25(ОН)D у сироватці крові перевищував 50 нг/мл. У трьох обстежених 

(27,3±13,4 %, 3/11), які отримували саплементи в дозі 1000 МО/д, 

концентрація 25(ОН)D перевищувала 100 нг/мл, при цьому у двох дітей 

(18,2±11,6 %, 2/11) вона перевищувала 150 нг/мл і складала 153,3 нг/мл та 

215,9 нг/мл. 

Медіана концентрації 25(ОН)D у сироватці крові дітей, які на момент 

первинного обстеження отримували VitD у дозі 1500-2000 МО/д, склала 

96,0 нг/мл (93,6-157,1). В усіх пацієнтів, що отримували саплементи VitD у 

такій дозі, рівень 25(ОН)D перевищував 90 нг/мл, при цьому у двох дітей він 

був вищим 150 нг/мл і складав 157,1 нг/мл і 233,8 нг/мл. 

Діти, які отримували VitD на момент обстеження у дозі 500 МО/д, мали 

достовірно нижчу концентрацію 25(ОН)D у сироватці крові порівняно з тими 

обстеженими, що отримували VitD у дозі 1000 МО/д (р=0,002) або 1500-

2000 МО/д (р=0,007). Пацієнти, які отримували саплементи VitD у дозі 

1000 МО/д мали достовірно нижчий рівень 25(ОН)D у порівнянні з дітьми, 

що отримували 1500-2000 МО/д холекальциферолу (р=0,047). 

Аналіз залежності частоти епізодів ГРІ від концентрації 25(ОН)D у 

сироватці крові дітей раннього віку показав, що у дітей, які мали в анамнезі 

ГРІ > 6 р/рік, мала місце нижча концентрація 25(OH)D порівняно з дітьми, 

які хворіли на ГРІ < 6 р/рік – 24,1 нг/мл (15,6-34,6) проти 38,4 нг/мл (23,4-

54,0), р=0,000 (рис. 3.5). 

Рівні 25(OH)D у сироватці крові були нижчими у дітей, які в анамнезі 

уже мали епізоди ГОЛ порівняно з дітьми, у яких на момент включення у 

дослідження цей діагноз був встановлений вперше: 23,0 нг/мл (16,0-32,5) 

проти 39,0 нг/мл (23,9-54,3), р=0,000 (рис. 3.6). 
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Рис. 3.5. Рівень 25(ОН)D у сироватці крові дітей раннього віку залежно 

від частоти епізодів гострих респіраторних інфекцій в анамнезі. 

 

 
Рис. 3.6. Рівень 25(ОН)D у крові дітей залежно від кількості епізодів 

гострого обструктивного ларингіту на момент первинного обстеження. 
Примітки: 

1. 1 – ГОЛ вперше 

2. 2 – > 2 епізодів ГОЛ 

Box Plot (Spreadsheet1 210v*210c)
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У обстежених дітей із ГОЛ середнього ступеня тяжкості, порівняно з 

пацієнтами, які мали легкий перебіг ГОЛ, мала місце достовірно нижча 

концентрація 25(OH)D – 24,3 нг/мл (15,1-35,2) проти 42,8 нг/мл (30,3-63,5), 

р=0,000 (рис. 3.7). 

 

Рис. 3.7. Рівень 25(ОН)D у сироватці крові дітей раннього віку залежно 

від ступеня тяжкості гострого обструктивного ларингіту. 

 

Проведений аналіз дозволив встановити, що у дітей із рівнем 25(OH)D 

у сироватці крові < 20 нг/мл достовірно частіше мали місце РРІ: у 

50,0±8,3 % (18/36) випадків проти 26,1±4,6 % (24/92) у дітей із рівнем 

> 20 нг/мл (р=0,017). 

У дітей із рівнем 25(OH)D 20-30 нг/мл була тенденція до РРІ 

(43,5±10,3 %, 10/23) проти дітей із рівнем 30-100 нг/мл (20,3±4,8 %, 14/69, 

р=0,055). 

У пацієнтів, що мали концентрацію 25(ОН)D понад 30 нг/мл, 

достовірно рідше виникали повторні епізоди ГОЛ (15,9±4,4 %, 11/69) 

порівняно з пацієнтами, що мали рівень даного метаболіту VitD менше 

30 нг/мл (42,4±6,4 %, 25/59), (р=0,000). 
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У дітей, що мали рівень 25(OH)D у сироватці крові понад 40 нг/мл, 

шанси на легкий перебіг ГОЛ були у 6,9 разів вищими (OR=6,92; 95 % СІ: 

3,09-15,51), а шанси на розвиток рекурентних епізодів ГОЛ у 9,6 разів 

нижчими (OR=9,65; 95 % СІ: 2,76-33,72). 

 

3.3. Показники фосфорно-кальцієвого обміну у дітей раннього віку з 

гострим обструктивним ларингітом 

 

Медіани рівнів показників ФКО у обстежених дітей вкладались у межі 

норми: рівень іонізованого кальцію становив 1,1 (1,0-1,2) ммоль/л, загального 

кальцію – 2,5 (2,4-2,6) ммоль/л, фосфору – 1,7 (1,5-1,9) ммоль/л, лужної 

фосфатази – 231 (207,5-273,5) Од/л. Але ці показники мали достатньо 

широкий коридор індивідуальних коливань. 

Гендерної різниці в концентрації даних показників ФКО у сироватці 

крові обстежених дітей не було встановлено. 

Окремі показники ФКО відрізнялися у дітей різного віку. Зокрема, 

концентрація іонізованого кальцію у дітей 3-го року життя (1,0 ммоль/л (1,0-

1,1)) була достовірно нижчою порівняно з пацієнтами 1-го (1,1 ммоль/л (1,0-

1,3), р=0,002) та 2-го року життя (1,1 ммоль/л (1,0-1,2), р=0,027). 

Рівень загального кальцію у обстежених пацієнтів 3-го року життя 

(2,4 ммоль/л (2,4-2,5)) також був достовірно нижчим порівняно з дітьми 1-го 

(2,5 ммоль/л (2,5-2,6), р=0,000) та 2-го року життя (2,5 ммоль/л (2,4-2,6), 

р=0,029). 

Зі свого боку концентрація неорганічного фосфору у дітей 3-го року 

життя (1,6 ммоль/л (1,4-1,8)) була достовірно нижчою порівняно з пацієнтами 

1-го (1,9 ммоль/л (1,7-2,0), р=0,000) та 2-го року життя (1,7 ммоль/л (1,6-1,8), 

р=0,036), а у дітей 2-го року рівень неорганічного фосфору у сироватці крові 

був достовірно нижчим проти обстежених 1-го року життя – 1,7 ммоль/л (1,6-

1,8) проти 1,9 ммоль/л (1,7-2,0), (р=0,032) (табл. 3.5). 
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          Таблиця 3.5 
Показники фосфорно-кальцієвого обміну у обстежених дітей  

залежно від віку 
Показник 4-12 міс. 

(n=37) 
12-24 міс. 

(n=42) 
24-36 міс. 

(n=49) 

Са іонізований, ммоль/л 1,1 
(1,0-1,3) 

1,1 
(1,0-1,2) 

1,0 
(1,0-1,1) 

р 1-2 0,286 

р 1-3 0,002 

р 2-3 0,027 

Са загальний, ммоль/л 2,5 
(2,5-2,6) 

2,5 
(2,4-2,6) 

2,4 
(2,4-2,5) 

р 1-2 0,104 

р 1-3 0,000 

р 2-3 0,029 

Фосфор, ммоль/л 1,9 
(1,7-2,0) 

1,7 
(1,6-1,8) 

1,6 
(1,4-1,8) 

р 1-2 0,032 

р 1-3 0,000 

р 2-3 0,036 

Лужна фосфатаза, Од/л 228,0 
(216,0-277,0) 

242,5 
(213,0-291,0) 

226,0 
(194,0-264,0) 

р 1-2 0,738 

р 1-3 0,171 

р 2-3 0,085 

Примітки: 
1. р 1-2 – статистична значимість між показником дітей віком 4-12 міс. та обстежених 

віком 12-24 міс. 
2. р 1-3 – статистична значимість між показником дітей віком 4-12 міс. та обстежених 

віком 24-36 міс. 
3. р2-3 – статистична значимість між показником дітей віком 12-24міс. та обстежених 

віком 24-36 міс. 
 

Рівень неорганічного фосфору був достовірно нижчим у обстежених, 

які ніколи в житті не отримували саплементи VitD, порівняно з дітьми, які  
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отримували препарати холекальциферолу в анамнезі – 1,6 ммоль/л (1,4-1,7) 

проти 1,8 ммоль/л (1,6-1,9) (р=0,002). У дітей, які на момент первинного 

обстеження не отримували холекальциферол, рівень неорганічного фосфору 

в крові був достовірно нижчим у порівнянні з обстеженими, які його 

отримували –1,7 ммоль/л (1,5-1,8) проти 1,8 ммоль/л (1,7-2,0) (р=0,000). 

При оцінці рівня іонізованого кальцію залежно від рівня забезпеченості 

VitD у обстежених встановлено, що даний показник був достовірно вищим у 

дітей із рівнем 25(OH)D у сироватці крові 100-150 нг/мл (1,2 ммоль/л (1,1-

1,3), р=0,042) та вище 150 нг/мл (1,3 ммоль/л (1,2-1,3), р=0,009), порівняно з 

пацієнтами, що мали концентрацію даного метаболіту нижче 20 нг/мл 

(1,0 ммоль/л (1,0-1,1) (табл. 3.6). 

 

          Таблиця 3.6 
Показники фосфорно-кальцієвого обміну у обстежених дітей залежно від 

забезпеченості вітаміном D 
 

Показник 
 

Рівень 25 (OH) D, нг/мл 

< 20 20-30 30-100 100-150 >150 

1 2 3 4 5 6 

Са іонізований, 
ммоль/л 

1,0 
(1,0-1,1) 

1,1 
(1,0-1,2) 

1,1 
(1,0-1,2) 

1,2 
(1,1-1,3) 

1,3 
(1,2-1,3) 

р 1-2 0,603 

р 1-3 0,190 

р 1-4 0,042 

р 1-5 0,009 

Са загальний, 
ммоль/л 

2,4 
(2,4-2,5) 

2,5 
(2,4-2,6) 

2,5 
(2,4-2,6) 

2,6 
(2,5-2,7) 

2,6 
(2,5-2,6) 

р 1-2 0,371 

р 1-3 0,101 

р 1-4 0,064 

р 1-5 0,087 
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Продовження табл. 3.6 

1 2 3 4 5 6 

Фосфор, 
ммоль/л 

1,6 
(1,5-1,8) 

1,8 
(1,4-1,9) 

1,8 
(1,6-1,9) 

1,9 
(1,9-2,0) 

1,9 
(1,8-1,9) 

р 1-2 0,504 

р 1-3 0,035 

р 1-4 0,047 

р 1-5 0,012 

Лужна 
фосфатаза, Од/л 

234,5 
(217,0-275,0) 

214,0 
(185,0-267,0) 

239,0 
(219,0-272,0) 

203,5 
(190,0-243,5) 

259,5 
(160,0-346,5) 

р 1-2 0,305 

р 1-3 0,955 

р 1-4 0,241 

р 1-5 0,787 

Примітки: 

1. р 1-2 – статистична значимість між показником дітей з рівнем 25(OH)D 20-30 нг/мл 
та обстежених з рівнем 25(OH)D < 20 нг/мл 

2. р 1-3 – статистична значимість між показником дітей з рівнем 25(OH)D 30-
100 нг/мл та обстежених з рівнем 25(OH)D < 20 нг/мл 

3. р 1-4 – статистична значимість між показником дітей з рівнем 25(OH)D 100-
150 нг/мл та обстежених з рівнем 25(OH)D < 20 нг/мл 

4. р 1-5 – статистична значимість між показником дітей з рівнем 25(OH)D >150 нг/мл 
та обстежених з рівнем 25(OH)D < 20 нг/мл 
 

Встановлено, що діти із рівнем 25(OH)D у сироватці крові 100-

150 нг/мл, мали тенденцію до вищого рівня загального кальцію порівняно з 

пацієнтами, що мали концентрацію 25(OH)D < 20 нг/мл –2,6 ммоль/л (2,5-

2,7) проти 2,4 ммоль/л (2,4-2,5), (р=0,064). Аналіз отриманих даних вказував 

на достовірно нижчий рівень неорганічного фосфору у дітей із 

концентрацією 25(OH)D < 20 нг/мл (1,6 ммоль/л (1,5-1,8)) порівняно з 

пацієнтами, що мали рівень 25(OH)D у сироватці крові 30-100 нг/мл 

(1,8 ммоль/л (1,6-1,9), р=0,035), 100-150 нг/мл (1,9 ммоль/л (1,9-2,0), р=0,047) 

та > 150 нг/мл (1,9 ммоль/л (1,8-1,9), р=0,012). Встановлено, що діти з 

середньотяжким перебігом ГОЛ мали достовірно нижчі рівні загального та 

іонізованого кальцію, фосфору, порівняно з дітьми, що мали легкий перебіг 

ГОЛ (табл. 3.7). 
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          Таблиця 3.7 
Показники фосфорно-кальцієвого обміну у обстежених дітей залежно 

від ступеня тяжкості та розвитку повторних епізодів гострого 
обструктивного ларингіту 

Показник ГОЛ  
легкого 
ступеня 
тяжкості 

ГОЛ  
середнього 

ступеня 
тяжкості 

р Перший 
епізод ГОЛ 

> 2 епізодів 
ГОЛ 

р 

Са іонізований, 
ммоль/л 

1,1 
(1,0-1,3) 

1,1 
(1,0-1,1) 

0,005 1,1 
(1,0-1,2) 

1,1 
(1,0-1,2) 

0,269 

Са загальний, 
ммоль/л 

2,5 
(2,5-2,6) 

2,5 
(2,4-2,6) 

0,029 2,5 
(2,4-2,6) 

2,4 
(2,4-2,5) 

0,011 

Фосфор, ммоль/л 1,8 
(1,6-1,9) 

1,7 
(1,5-1,8) 

0,013 1,8 
(1,6-1,9) 

1,6 
(1,4-1,8) 

0,024 

Лужна фосфатаза, 
Од/л 

242,0 
(213,0-282,0) 

228 
(204,0-271,0) 

0,232 245,0 
(209,0-285,0) 

223,5 
(207,0-253,0) 

0,079 

 

Аналіз отриманих даних показав, що пацієнти з двома або більше 

зареєстрованими епізодами ГОЛ мали достовірно нижчі рівні загального 

кальцію та фосфору порівняно з дітьми, у яких на момент первинного 

обстеження був перший епізод ГОЛ: відповідно 2,4 ммоль/л (2,4-2,5) проти 

2,5 ммоль/л (2,4-2,6), (р=0,011) та 1,6 ммоль/л (1,4-1,8) проти 1,8 ммоль/л 

(1,6-1,9), (р=0,024). 

 

3.4. Алергічний статус у дітей раннього віку з гострим обструктивним 

ларингітом 

 

У 46,4±9,4 % (13/28) дітей, що мали обтяжений особистий 

алергоанамнез, на момент включення в дослідження було зареєстровано 2 і 

більше епізодів ГОЛ, проти 23,0±4,2 % (23/100) дітей, що не мали 

обтяженого алергоанамнезу (р=0,028). 

У 89,3±5,8 % (25/28) дітей, що мали особисту історію алергії, було 

зареєстровано більш тяжкий перебіг ГОЛ (середнього ступеня тяжкості) 

проти 48,0±5,0 % (48/100) дітей без обтяженого алергоанамнезу (р=0,000). 
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Встановлено, що діти з випадками алергії в анамнезі, достовірно 

частіше мали нижчі рівні 25(OH)D у сироватці крові (21,3 нг/мл (12,0-29,1)) 

порівняно з обстеженими, у яких не було зафіксовано випадків алергії –

(38,4 нг/мл (22,5-53,7), р=0,000) (рис. 3.8). 

 

Рис. 3.8. Рівень 25(ОН)D у сироватці крові дітей раннього віку залежно 

від наявності/відсутності обтяженого алергоанамнезу. 
Примітки: 

1. 1 – у дитини протягом життя не було зафіксовано випадків алергії 

2. 2 – у дитини обтяжений алергоанамнез 

 

У пацієнтів із обтяженим сімейним алергоанамнезом концентрація 

25(OH)D у сироватці крові також була статистично нижчою порівняно з 

обстеженими, у яких не було зафіксовано ні особистих, ні сімейних випадків 

алергії – 28,1 нг/мл (18,2-39,3) проти 39,0 нг/мл (19,8-54,0), (р=0,011). 

Медіана концентрації загального IgE у сироватці крові обстежених 

дітей була на рівні 19,3 МО/мл (4,6-57,8) із коливанням показників від 

0,108 МО/мл до 1213 МО/мл. Статистичної різниці в показниках рівня 

загального IgЕ між хлопчиками і дівчатками не було. 
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Концентрація загального IgЕ у сироватці крові дітей 3-го року життя 

(36,7 МО/мл (15,9-121,2)) була статистично вищою у порівнянні з дітьми 2-го 

року (16,0 МО/мл (6,6-36,9), р=0,009) та пацієнтами першого року життя 

(7,5 МО/мл (2,4-32,4), р=0,000). 

При порівнянні рівня загального IgЕ у сироватці крові дітей 1-го та 2-го 

року життя достовірної різниці не було встановлено (р=0,101). Встановлено 

достовірно вищі рівні загального IgЕ у сироватці крові у дітей, які не 

отримували саплементацію VitD на момент первинного обстеження, 

порівняно з дітьми, які її отримували – 23,6 МО/мл (10,0-64,9) проти 

7,0 МО/мл (2,2-31,8), (р=0,001). 

Рівень загального IgЕ у сироватці крові був підвищеним у 30,5±7,7 % 

(11/36) дітей із рівнем 25(ОН)D < 20 нг/мл. Встановлено, що по мірі 

покращення рівня забезпеченості VitD, рівень загального IgЕ у сироватці 

крові достовірно знижувався порівняно з дітьми, що мали рівень 

25(ОН)D < 20 нг/мл (38,8 МО/мл (15,7-134,8)), і становив 16,2 МО/мл (3,2-

30,5) (р=0,024) – у дітей із концентрацією 25(ОН)D у сироватці крові 20-

30 нг/мл, 19,8 МО/мл (4,6-38,6) (р=0,016) – у пацієнтів із рівнем 25(ОН)D 30-

100 нг/мл і 1,7 МО/мл (0,2-2,9) (р=0,000) – у обстежених із рівнем 25(ОН)D, 

який перевищував 100 нг/мл (рис. 3.9). 

  
Рис. 3.9. Рівень загального IgE залежно від концентрації 25(ОН)D у 

сироватці крові дітей раннього віку. 
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При проведенні кореляційного аналізу за Спірменом між 

концентрацією 25(OH)D та загальним IgЕ встановлено статистично 

достовірний щільний зворотній зв'язок середньої сили (r=-0,299, р=0,000) 

(рис. 3.10). 

 
Рис. 3.10. Кореляційний зв'язок між концентрацією 25(OH)D та рівнем 

загального IgЕ у дітей раннього віку. 

 

У дітей з 2-ма і більше епізодами ГОЛ спостерігалася тенденція до 

більш високих значень сироваткового загального IgЕ порівняно з дітьми, що 

мали на момент включення у дослідження перший у житті епізод ГОЛ – 

21,3 МО/мл (9,8-120,0) проти 19,0 МО/мл (4,3-39,8), але статистичної різниці 

не було досягнуто (р=0,168). Така ж тенденція стосовно рівнів загального IgЕ 

спостерігалася залежно від ступеня тяжкості ГОЛ: 19,8 МО/мл (7,8-72,2) у 

дітей із ГОЛ легкого ступеня проти 19,0 МО/мл (4,3-39,8) у дітей із ГОЛ 

середнього ступеня тяжкості, але також різниця в показниках не була 

достовірно значимою (р=0,115). 

Отже, ГОЛ залишається поширеною причиною обструкції ВДШ у дітей 

та одним із найважчих проявів ГРІ у дітей раннього віку. За даними нашого 
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дослідження понад чверть дітей (28,1±4,0%) мали шанси на розвиток 

повторних епізодів захворювання. Одним із значущих чинників виникнення 

повторних епізодів може бути дефіцит/недостатність VitD, які визначалися у 

46,1±4,4% обстежених. Встановлено, що повторні епізоди ГОЛ частіше 

виникали у пацієнтів із рівнем 25(ОН)D у сироватці крові < 30 нг/мл 

(р=0,000). Оптимальним для профілактики тяжкого перебігу ГОЛ виявився 

рівень 25(OH)D понад 40 нг/мл у сироватці крові (OR=6,92; 95 % СІ: 3,09-

15,51). У дітей з концентрацією 25(ОН)D у сироватці крові < 20 нг/мл 

визначалися статистично нижчі рівні іонізованого кальцію, (р=0,002), 

фосфору, (р=0,014), що також достовірно частіше супроводжувало більш 

тяжкий перебіг ГОЛ та тенденцію до розвитку рекурентних епізодів 

захворювання. Частота більш тяжкого перебігу ГОЛ та повторних епізодів 

захворювання зростала вдвічі (р=0,000) у обстежених дітей, що мали 

обтяжений алергологічний анамнез. Крім того, між концентрацією 25(OH)D 

та загальним IgЕ було встановлено статистично значимий щільний зворотній 

зв'язок середньої сили (r=-0,299, р=0,000). 
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2. Романько МР. Рекурентні епізоди гострого обструктивного 
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РОЗДІЛ 4 

ЧИННИКИ, ЩО СПРИЯЮТЬ РОЗВИТКУ ДЕФІЦИТУ ВІТАМІНУ D 

У ДІТЕЙ РАННЬОГО ВІКУ З ГОСТРИМ ОБСТРУКТИВНИМ 

ЛАРИНГІТОМ 

 

Основними факторами ризику розвитку VDD вважаються зменшення 

синтезу VitD у шкірі, індукованого УФВ, недостатнє його надходження із 

продуктами харчування та відсутність саплементації. Крім того, на рівень 

25(OH)D у сироватці крові можуть впливати колір шкіри, вік людини, 

функціональний стан ШКТ та абсорбція даного мікронутрієнту в кишечнику. 

Останнім часом досліджуються генетичні варіації, які можуть визначати 

особливості обміну метаболітів, що об’єднуються терміном «вітамін D», в 

організмі людини. 

 

4.1. Фактори впливу на екзогенне надходження вітаміну D у дітей 

раннього віку з гострим обструктивним ларингітом. 

 

На рівень забезпеченості VitD обстежених дітей статистично значимо 

впливали характер вигодовування та проведення саплементації. 

Так, достовірно вищі рівні 25(OH)D у сироватці крові мали обстежені 

діти віком 4-12 міс., що перебували на ГВ та отримували саплементи VitD у 

дозі 500 МО/д порівняно з пацієнтами того ж віку на ГВ, які ніколи не 

отримували саплементи холекальциферолу: 98,2 нг/мл (42,8-114,3) проти 

34,8 нг/мл (16,9-39,4), (р=0,023) (рис. 4.1). 

Аналіз отриманих даних вказував на те, що діти віком 4-12 міс., які 

знаходились на ГВ і до початку первинного обстеження тривалий час 

отримували саплементи холекальциферолу у дозі 1500-2000 МО/д, мали 

достовірно вищі, і, навіть, надмірні рівні 25(OH)D порівняно з пацієнтами 

цього ж віку, які знаходились на ГВ і отримували саплементацію VitD у дозі 

500 МО/д – 195,4 нг/мл (157,1-233,8) проти 98,2 нг/мл (42,8-114,3), (р=0,040). 
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Рис. 4.1. Рівень 25(OH)D у дітей віком 4-12 міс., що перебували на 

грудному вигодовуванні, в залежності від проведення саплементації. 
Примітки:  

1. 1 – грудне молоко без саплементації 

2. 2 – грудне молоко і саплементи холекальциферолу у дозі 500 МО/д 

 

Медіана концентрацій 25(ОН)D у крові дітей першого року життя, що 

отримували 1000 МО/д холекальциферолу, була вищою (122,6 нг/мл (50,5-

215,9)) у порівнянні з дітьми того ж віку, що отримували материнське молоко 

і саплементи VitD в дозі 500 МО (98,2 нг/мл (42,8-114,3), але статистичної 

різниці у показниках досягнуто не було (р=0,305). 

Частина дітей першого року життя, які знаходилися на ШВ, додатково 

отримували саплементи VitD. Якщо щоденний прийом дорівнював 

1000 МО/д, рівень 25(OH)D у сироватці крові був вищим проти такого у 

обстежених того ж віку, що отримували неонатальну формулу у сполученні з 

додатковим прийомом VitD у дозі 500 МО/д: 110,9 нг/мл (68,5-153,3) та 

41,3 нг/мл (28,1-47,8) відповідно (р=0,030). 

Проведений аналіз показав, що пацієнти віком до 1-го року, які, крім 

материнського молока, додатково отримували саплементи VitD, мали вищі 
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показники концентрації 25(OH)D у сироватці крові (98,2 нг/мл (42,8-114,3)) 

порівняно з дітьми того ж віку, що отримували адаптовані суміші без 

додаткової саплементації (35,1 нг/мл (18,4-41,8)), (р=0,038). Встановлено, що 

у дітей, старших 1-го року, які отримували саплементи VitD у дозі 

1000 МО/д, рівень 25(OH)D у сироватці крові був достовірно вищим 

порівняно з обстеженими того ж віку, що отримували холекальциферол у 

дозі 500 МО/д – 60,0 нг/мл (58,7-60,7) проти 26,3 нг/мл (21,4-36,0), (р=0,010). 

Медіана концентрації 25(ОН)D у сироватці крові дітей, які до моменту 

первинного обстеження регулярно отримували саплементацію VitD 

(56,5 нг/мл (38,3-98,2)), достовірно різнилася від такої у тих дітей, що 

отримували холекальциферол нерегулярно (29,0 нг/мл (18,4-41,0), р=0,000) та 

у тих пацієнтів, що отримували саплементи VitD лише з вересня по травень 

(31,4 нг/мл (22,9-52,2), р=0,001) (рис. 4.2). 

 
Рис. 4.2. Рівень 25(OH)D у дітей раннього віку залежно від 

регулярності прийому саплементів вітаміну D. 
Примітки:  

1. 1 – отримували постійно 

2. 2 – отримували з вересня по травень 

3. 3 – отримували нерегулярно 
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Пацієнти, що ніколи в житті не отримували профілактичних доз, мали 

тенденцію до більш низьких рівнів 25(ОН)D у сироватці крові 

(18,9 нг/мл (12,4-33,4)) порівняно з дітьми, які до моменту первинного 

обстеження отримували саплементацію VitD, але нерегулярно 

(29,0 нг/мл (18,4-41,0), р=0,055). 

 

4.2. Стан шлунково-кишкового тракту у дітей раннього віку, як один з 

факторів, який може впливати на абсорбцію вітаміну D 

 

Встановлено, що у дітей, які мали клінічні прояви дисфункції ШКТ, 

рівень 25(ОН)D у сироватці крові був достовірно нижчим, порівняно з дітьми 

без вищезгаданих симптомів – 28,1 нг/мл (16,5-39,1) проти 42,4 нг/мл (22,9-

60,7), р=0,000) (рис. 4.3). 

 
Рис. 4.3. Рівень 25(OH)D у сироватці крові дітей з гострим обструктивним 
ларингітом залежно від наявності/відсутності симптомів з боку ШКТ. 

Примітки: 

1. 1 – наявні окремі симптоми з боку ШКТ 
2. 2 – відсутні окремі симптоми з боку ШКТ 

 

Box Plot (Spreadsheet1 124v*169c)
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У дітей віком 4-12 міс., що мали зригування, рівень 25(OH)D у 

сироватці крові був достовірно нижчим проти пацієнтів цього ж віку, батьки 

яких не скаржились на наявність зригувань у їхніх дітей – 39,6 нг/мл (29,0-

47,7) проти 52,2 нг/мл (41,0-114,3), (р=0,020). Аналіз отриманих даних 

показав, що у дітей, які мали симптоми з боку ШКТ, зафіксовано РРІ в 

анамнезі (41,1±5,8, 30/73) достовірно частіше, порівняно з пацієнтами без 

клінічних симптомів дисфункції ШКТ (21,8±5,6, 12/55), (р=0,035). 

 

4.3. Роль генетичних варіацій як фактора, що може впливати на 

концентрацію 25(ОН)D у сироватці крові дітей раннього віку 

 

У сучасному науковому світі вивчаються генетичні варіації, які можуть 

впливати на концентрацію 25(ОН)D у сироватці крові. У результаті 

проведеного літературного пошуку наукових досліджень в електронних базах 

медичних публікацій, включаючи Cochrane library, Pub Med та інші, виявлено 

дослідження, які показують зв`язок генетичної складової з рівнем 25(OH)D, 

але немає публікацій про їхній взаємозв’язок у дітей раннього віку. Саме 

тому вирішили дослідити, чи існують в Україні генотипи, які можуть 

впливати на рівень 25(OH)D у дітей раннього віку. 

Серед пацієнтів, включених у даний фрагмент дослідження, було 

36,7±8,8 % (11/30) хлопчиків і 63,3±8,8 % (19/30) дівчаток (р=0,071). Більша 

частина дітей були першого (36,7±8,8 %, 11/30) та другого року життя 

(43,3±9,0 %, 13/30), 20,0±7,3 % (6/30) дітей були віком від 2-х до 3-х років. 

Встановлено, що на момент початку обстеження саплементація VitD 

проводилася 50,0±9,1 % (15/30) пацієнтів. Серед дітей, які отримували 

саплементацію, у 46,7±12,9 % (7/15) батьки віддавали перевагу масляному 

розчину холекальциферолу, а в 53,3±12,9 % (8/15) – водному розчину, 

причому добова доза VitD становила 500 МО/д у 40,0±12,6 % (6/15), 

1000 МО/д – у 60,0±12,6 % (9/15) дітей. Холекальциферол у дозі, яка 

перевищувала б 1000 МО/д не отримувала жодна дитина. Діти віком до 1-го 
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року отримували саплементацію у 90,9±8,7 % (10/11) випадків. На другому 

році життя VitD отримували 38,5±13,5 % (5/13) обстежених, а на третьому 

році саплементація не проводилась жодній дитині (0/4). 

Медіана концентрації 25(ОН)D у крові обстежених дітей була на рівні 

32,9 нг/мл (23,2-60,0) з індивідуальними коливаннями від 6,6 нг/мл до 

233,8 нг/мл. Максимальний рівень 25(OH)D був визначений у дівчинки віком 

4 міс., яка не мала факторів ризику VDD, знаходилась на виключно ГВ і 

регулярно отримувала водний розчин холекальциферолу в дозі 1000 МО/д із 

1 міс. життя до моменту включення в дослідження. 

У результаті молекулярно-генетичного дослідження поліморфних 

варіантів гена VDBP вдалось встановити, що частота розподілу генотипів та 

алелів за поліморфізмом rs 4588 у досліджуваній групі відповідала закону 

Харді-Вайнберга і достовірно не різнилася у порівнянні зі світовими даними 

(р>0,05). Однак, порівняно із міжнародною базою даних, у обстежених дітей 

достовірно частіше зустрічався генотип ТТ rs 7041 (р=0,005) та Т алель 

rs 7041 (р=0,000) і достовірно рідше мав місце генотип GG rs 7041 (р=0,003) 

та G алель rs 7041 (р=0,000) (табл. 4.1). 

 

Таблиця 4.1 
Розподіл частоти алелів та генотипів rs 4588, rs 7041 гена VDBP у дітей 

раннього віку у порівнянні з міжнародною базою даних 
Поліморфізм Генотипи Група 

обстежених дітей 
1000 genomes р 

n=30 % n=503 % 
rs 4588 CC 15 50,0±9,1 165 32,8±2,1 0,083 

CA 10 33,3±8,6 257 51,1±2,2 0,089 
AA 5 16,7±6,8 81 16,1±1,6 0,862 
C allele 40 66,7±6,1 587 58,3±2,2 0,256 
A allele 20 33,3±6,1 419 41,7±2,2 0,256 

rs 7041 GG 8 26,7±8,1 281 55,9±2,2 0,003 
GT 16 53,3±9,1 195 38,8±2,2 0,164 
TT 6 20,0±7,3 27 5,4±1,0 0,005 
G allele 32 53,3±6,4 757 75,2±1,9 0,000 
T allele 28 46,7±6,4 249 24,8±1,9 0,000 
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Встановлено, що мала місце тенденція до більшої частоти Т алелю 

rs 7041 у хлопчиків (р=0,052). Гендерної різниці в розподілі частоти інших 

алелів та генотипів за поліморфізмами rs 4588, rs 7041 гена VDBP 

зафіксовано не було (р > 0,05). 

Найнижчі рівні 25(ОН)D у сироватці крові мали пацієнти з генотипами 

СА rs 4588 – 23,7 нг/мл (14,8-35,8) та GT rs 7041 – 28,1 нг/мл (17,1-49,6), а 

найвищі рівні були зафіксовані у дітей із генотипом АА rs 4588 – 122,6 нг/мл 

(23,2-124,1) та генотипом ТТ rs 7041 – 78,6 нг/мл (23,2-124,1) (рис. 4.4). 

 
Рис. 4.4. Концентрація 25(ОН)D у дітей раннього віку залежно від 

поліморфізмів rs 4588 та rs 7041 гена VDBP. 

 

При цьому носії генотипу АА rs 4588 частіше, ніж пацієнти, що мали 

GG генотип rs 7041, демонстрували небезпечно високі рівні 25(ОН)D 

(р=0,069). Усі діти з генотипом GG rs 7041 гена VDBP мали концентрацію 

25(ОН)D у межах 20-100 нг/мл, що статистично частіше ніж у дітей, які мали 

генотип АА rs 4588 (р=0,015), генотип GT rs 7041 (р=0,047) та генотип 

ТТ rs 7041 (р=0,033). На момент включення до дослідження 37,5±17,1 % (3/8) 

цих пацієнтів отримували VitD у дозі 1000 МО/д. 
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Загалом у обстежених дітей мали місце 5 комбінацій генотипів із 

9 можливих. Виявлено, що генотип АА rs 4588 у 100 % випадків поєднувався 

з генотипом ТТ rs 7041, а генотип СА rs 4588 у 100 % випадків поєднувався з 

генотипом GТ rs 7041. Під час дослідження не було виявлено наступних 

комбінацій генотипів за поліморфізмами rs 4588 та rs 7041 гена VDBP: 

CA/GG, CA/TT, AA/GG, AA/GT (табл. 4.2). 

 

Таблиця 4.2 
Концентрація 25(ОН)D у сироватці крові дітей залежно від комбінацій 

генотипів SNP rs 7041 та rs 4588 гена VDBP 

Комбінація генотипів n Концентрація 25(ОН)D у сироватці крові 
(нг/мл) 

CC/GG 8 34,7 (28,3-57,2) 

CC/GT 6 47,7 (26,0-153,3) 

CC/TT 1 34,6 (34,6-34,6) 

CA/GT 10 23,7 (14,8-35,8) 

AA/TT 5 122,6 (23,2-124,1) 

 

У обстежених дітей раннього віку з комбінацією генотипів СA/GT було 

зафіксовано найнижчі рівні 25(ОН)D – 23,7 нг/мл (14,8-35,8), причому 

60,0±15,5 % (6/10) дітей із такою комбінацією генотипів мали низький рівень 

забезпеченості VitD (< 30 нг/мл). Серед дітей із даною комбінацією генотипів 

лише одна дитина (10,0±9,5 %, 1/10) взагалі ніколи не отримувала VitD 

(рівень 25(ОН)D – 30,3 нг/мл); 40,0±15,5 % (4/10) пацієнтів отримували 

холекальциферол на момент обстеження, серед них 2 дітям проводилась 

саплементація в дозі 1000 МО/д (на дозі 1000 МО/д – рівень 25(ОН)D 

23,41 нг/мл і 51,37 нг/мл; на дозі 500 МО/д – 19,49 нг/мл і 157,1 нг/мл). 

Найвищою була концентрація 25(ОН)D у дітей, що мали комбінацію 

генотипів AA/TT – 122,6 нг/мл (23,2-124,1). У переважної більшості носіїв 

такої комбінації (60,0±21,9 %, 3/5) був зафіксований рівень, який, згідно 

Консенсусу глобальних рекомендацій з лікування та профілактики 
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аліментарного рахіту, є надмірним (> 100 нг/мл). Це були діти першого року 

життя, які перебували на виключно ГВ, отримували водний розчин VitD і не 

мали супутньої патології. Двоє з них отримували саплементацію 

холекальциферолу у дозі 500 МО/д (рівень 25(ОН)D становив відповідно 

122,6 нг/мл і 124,1 нг/мл), а один пацієнт віком 4 місяці, отримував VitD у 

дозі 1000 МО/д, причому саплементація тривала всього лише 2 місяці 

(концентрація 25(ОН)D на момент первинного обстеження у цієї дитини 

склала 215,9 нг/мл). Серед обстежених з даною комбінацією генів двоє дітей 

стали виключенням – у них концентрація даного метаболіту VitD не 

перевищувала 100 нг/мл: одній дитині (33 міс.), саплементація проводилась 

лише до 12 міс., а в іншої (9 міс.) – мав місце нерегулярний прийом 

препарату.  

Рівень 25(ОН)D, який перевищував 150 нг/мл (153,3 нг/мл і 

233,8 нг/мл), був зафіксований ще у двох пацієнтів, що мали комбінацію 

генотипів CC/GT (33,3±19,2 %, 2/6). Обидві дитини були віком до 1-го року і 

отримували саплементацію в дозі 1000 МО/д з 1 місяця життя до моменту 

первинного обстеження. 

Проведено аналіз рівня забезпеченості VitD залежно від поліморфізмів 

гена VDBP. Встановлено, що лише у носіїв генотипів CA rs 4588 та 

GT rs 7041 мав місце важкий VDD (< 10 нг/мл), але достовірної різниці 

отримано не було, що, ймовірно, було пов’язано з недостатнім об’ємом 

вибірки (табл. 4.3). 

Аналіз інших показників ФКО, в залежності від поліморфних варіантів 

гена VDBP, продемонстрував, що у пацієнтів із генотипом АА rs 4588 

реєструвались нижчі рівні ЛФ, порівняно з дітьми, що мали генотипи GT 

rs 7041 і CC rs 4588 – 185,0 Од/л (147,0-212,0) проти 259,5 Од/л (207,0-334,5), 

р=0,021 та проти 251,0 Од/л (222,0-346,0), (р=0,016). Це можна пояснити 

достовірно вищими рівнями 25(ОН)D у дітей з генотипом АА rs 4588, 

порівняно з пацієнтами, що мали генотип GT rs 7041 та CC rs 4588 (табл. 4.4). 
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Таким чином, на основі отриманих результатів встановлено, що на стан 

забезпечення VitD обстежених дітей раннього віку з ГОЛ впливали характер 

вигодовування та проведення саплементації. Встановлено, що діти першого 

року життя, які перебували на ГВ і отримували саплементи VitD у дозі 

500 МО/д, мали достовірно вищі рівні 25(OH)D у сироватці крові 

(Me=98,2 нг/мл) порівняно з пацієнтами такого ж віку, що не отримували 

саплементації VitD (Me=34,8 нг/мл, р=0,023). Додавання саплементів до ГВ 

було більш ефективним (Me=98,2 нг/мл), ніж вживання адаптованої суміші, 

яка містила зіставну дозу холекальциферолу (Me=35,1 нг/мл, р=0,038). Крім 

того, наявність функціональних порушень з боку ШКТ сприяла зниженню 

абсорбції VitD. Так, було встановлено, що у пацієнтів із проявами дисфункції 

ШКТ, рівень 25(ОН)D у сироватці крові був достовірно нижчим 

(Ме=28,1 нг/мл ) порівняно з дітьми без даних проявів (Ме=42,4 нг/мл, 

р=0,000). Діти із гастроінтестинальною дисфункцією достовірно частіше 

мали рекурентні епізоди ГРІ в анамнезі (41,1±5,8 %) порівняно з пацієнтами 

без клінічних симптомів дисфункції ШКТ (21,8±5,6 %, р=0,035). Проведене 

молекулярно-генетичне дослідження вказало на наявність поліморфних 

варіантів гена VDBP у дітей з ГОЛ, що може впливати абсорбцію VitD. При 

порівнянні із міжнародною базою даних, встановлено, що у обстежених дітей 

достовірно частіше зустрічався генотип ТТ rs 7041 (р=0,005) та Т алель 

rs 7041 (р=0,000) і достовірно рідше мав місце генотип GG rs 7041 (р=0,003) 

та G алель rs 7041 (р=0,000). Найвищі рівні 25(ОН)D були зафіксовані у дітей 

із генотипами АА rs 4588 та ТТ rs 7041 гена VDBP, які демонстрували високу 

абсорбцію при прийомі саплементів VitD у дозі 500 МО/д та надмірні рівні 

25(ОН)D при тривалому прийомі саплементів у більш високій дозі. 

 

Результати дослідження даного розділу наведено в наступних 

публікаціях: 

1. Чекман ІС, Горчакова НО, Бережний ВВ, Давидюк АВ, Романько МР. 
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РОЗДІЛ 5 

ВПЛИВ РІЗНИХ МЕТОДІВ САПЛЕМЕНТАЦІЇ НА СТАН 

ЗАБЕЗПЕЧЕНОСТІ ВІТАМІНОМ D ТА ПОПЕРЕДЖЕННЯ РЕКУРЕНТНИХ 

ЕПІЗОДІВ ГОСТРОГО ОБСТРУКТИВНОГО ЛАРИНГІТУ У ДІТЕЙ 

РАННЬОГО ВІКУ 

 

Традиційно профілактику VDD дітям раннього віку проводять 

саплементами холекальциферолу. Рекомендована профілактична доза 

коливається в різних рекомендаціях у межах 400-1000 МО/д. Як показали 

результати даного дослідження, при використанні саплементів із однаковим 

вмістом холекальциферолу, у крові утворюються різні концентрації 25(ОН)D. 

На засвоєння холекальциферолу можуть додатково впливати характер 

вигодовування, стан ШКТ та генетично детермінована продукція VDBP. 

Враховуючи те, що серед обстежених з ГОЛ 57,0±4,4 % (73/128) 

пацієнтів мали клінічні прояви дисфункції ШКТ, а в науковій літературі є 

відомості про ефективність використання пробіотичного штаму Lactobacillus 

reuteri DSM 17938 для корекції ФГІР у дітей, було проведене порівняльне 

дослідження ефективності саплементації шляхом використання наявної на 

фармацевтичному ринку комбінації Lactobacillus reuteri DSM 17938 із 

400 МО холекальциферолу із монопрепаратом холекальциферолу у зіставній 

дозі 500 МО. 

 

5.1. Вплив використання різних методів саплементації вітаміну D на 

рівень 25(ОН)D та показники фосфорно-кальцієвого обміну у сироватці крові 

дітей раннього віку 

 

На момент первинного обстеження тільки 53,3±7,4 % (24/45) пацієнтів, 

що були рандомізовані для подальшої участі у дослідженні, мали 

концентрацію 25(ОН)D, яка необхідна для забезпечення широкого спектру 
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екстраскелетних ефектів VitD (> 30 нг/мл). Зі свого боку 22,2±6,2 % (10/45) 

дітей мали недостатній для реалізації скелетних ефектів VitD рівень 25(ОН)D 

(< 20 нг/мл). Рівень 25(ОН)D, який відповідав тяжкому VDD, було 

зафіксовано у 6,7±3,7 % (3/45) дітей (< 10 нг/мл). 

Після проведення контрольних досліджень встановлено, що у дітей 

групи порівняння, які отримували 500 МО/д олійного розчину 

холекальциферолу, рівень 25(ОН)D у сироватці крові на 12 тижні (31,3 нг/мл 

(23,0-41,0)) практично не відрізнявся від рівня даного метаболіту на момент 

включення у дослідження (35,2 нг/мл (26,4-41,2), р=0,566) (рис. 5.1). 

 

Рис. 5.1. Рівень 25(OH)D у крові дітей залежно від методу саплементації. 
Примітки: 

1. 1 – група порівняння (0 тиж.) 

2. 2 – група порівняння (12 тиж.) 

3. 3 – основна група (0 тиж.) 

4. 4 – основна група (12 тиж.) 

 

У 57,1±10,8% (12/21) дітей групи порівняння концентрація 25(OH)D на 

12 тижні залишалася достатньою (> 20 нг/мл), але була нижчою, ніж на 

початку дослідження. 
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Діти, які не отримували VitD на початку дослідження та у яких 

саплементація холекальциферолу розпочалася після 6 міс. життя, мали 

найгіршу відповідь на добавку олійного холекальциферолу у дозі 500 МО/д. 

У 4-х дітей даної групи (19,0±8,6%, 4/21), які початку дослідження мали 

рівень 25(OH)D < 20 нг/мл, прийом 500 МО холекальциферолу протягом 

12 тижнів був достатнім для досягнення рівня даного метаболіту VitD у 

межах 20-30 нг/л. 

Зі свого боку у пацієнтів, які на момент включення у дослідження 

отримували саплементи VitD (незалежно від дози і форми препарату) і мали 

достатній вихідний рівень 25(ОН)D у сироватці крові, саплементація олійним 

розчином холекальциферолу протягом 12 тижнів забезпечила підтримання 

рівня 25(ОН)D понад 20 нг/мл. 

Встановлено, що застосування у пацієнтів основної групи комбінації 

400 МО холекальциферолу у сполученні з пробіотичним штамом 

Lactobacillus reuteri DSM 17938 дозволило досягнути статистичної різниці в 

концентрації 25(OH)D через 12 тижнів прийому препарату (37,4 нг/мл (30,2-

52,3)) у порівнянні з таким же показником на початку дослідження 

(28,3 нг/мл (20,8-42,9)), (р=0,000). 

Лише у однієї дитини основної групи (4,2±4,1 %, 1/24), що отримувала 

холекальциферол у сполученні з Lactobacillus reuteri DSM 17938, відбулось 

зниження рівня 25(ОН)D із 51,37 нг/мл до 39,81 нг/мл. Це був хлопчик із 

групи ризику, який до моменту включення у дослідження приймав VitD у 

дозі 1000 МО/д, тобто, у порівнянні з досить високим показником вихідним 

рівнем 25(ОН)D у сироватці крові, зниження даного метаболіту на 12 тижні у 

крові було відносним. Ще у однієї дитини (хлопчик, 7 міс.) зафіксовано 

незначне зниження концентрації 25(ОН)D – із 47,79 нг/мл до 38,91 нг/мл. 

Хоча у обох випадках не було вираженої позитивної динаміки, але 

концентрацію 25(ОН)D у сироватці крові вдалося втримати на рівні, який 

забезпечує широкий діапазон профілактичних ефектів. 
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У двох дітей з однієї родини (хлопчик і дівчинка з двійні, 15 міс.) 

регулярна саплементація 400 МО VitD у сполученні з Lactobacillus reuteri 

DSM 17938 протягом 3-х місяців призвела до значного підвищення 

концентрації 25(ОН)D у сироватці крові: з 63,5 нг/мл до 176,0 нг/мл у 

хлопчика та з 60,0 нг/мл до 168,5 нг/мл у дівчинки. На момент проведення 

контрольного дослідження в усіх пацієнтів основної групи рівень 25(OH)D 

був вищим 20 нг/мл, з них – 75,0±8,8 % (18/24) дітей мали концентрацію 

25(OH)D у сироватці крові вище 30 нг/мл. 

У результаті аналізу результатів контрольного дослідження 

встановлено, що рівень 25(ОН)D у групі порівняння знизився на 11,1 %, а в 

основній групі зріс на 32,2 %. 

На момент проведення контрольних досліджень концентрація 25(OH)D 

у сироватці крові дітей основної групи була статистично вище від такої у 

пацієнтів групи порівняння – 37,4 нг/мл (30,2-52,3) проти 31,3 нг/мл (23,0-

41,0), (р=0,048), що свідчить про покращення абсорбції VitD при 

використанні холекальциферолу у сполученні із Lactobacillus reuteri 

DSM 17938. 

Хоча медіани рівня загального та іонізованого кальцію, неорганічного 

фосфору, ЛФ в основній та групі порівняння входили в межі вікових 

нормативів, проте ці показники мали широкий діапазон коливань. Зокрема 

знижений вихідний рівень загального кальцію у сироватці крові мали 

4,4±3,1 % (2/45) пацієнтів, іонізованого кальцію – 55,5±7,4 % (25/45), 

неорганічного фосфору – 13,3±5,1 % (6/45) обстежених. Це може вказувати 

на порушення процесів всмоктування даних мікроелементів у тонкому 

кишечнику, що зі свого боку може бути зумовлено дисфункцією ШКТ, 

неадекватною регуляцією даних процесів у разі низького рівня 

забезпеченості вітаміном D. Підвищення рівня ЛФ у 22,2±6,2 % (10/45) 

обстежених дітей вказувало на підвищення виведення кальцію з кісткової 

тканини задля підтримання кальцієвого гомеостазу (табл. 5.1). 
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Таблиця 5.1 

Показники фосфорно-кальцієвого обміну у дітей раннього віку з гострим 
обструктивним ларингітом в динаміці 

Показник Основна група 

(n=24) 

Група порівняння 

(n=21) 

p1 

Ca iонізований, 
ммоль/л 

тиж. 0 

тиж. 12 

 

 

1,1 (1,0-1,1) 

1,0 (1,0-1,1) 

 

 

1,0 (1,0-1,1) 

1,0 (1,0-1,1) 

 

 

 

0,767 

р2 0,855 0,851  

Са загальний, 
ммоль/л 

тиж. 0 

тиж. 12 

 

 

2,5 (2,4-2,6) 

2,5 (2,5-2,6) 

 

 

2,5 (2,4-2,6) 

2,5 (2,5-2,6) 

 

 

 

 

0,231 

р2 0,120 0,601  

Фосфор 
неорганічний, 
ммоль/л 

тиж. 0 

тиж. 12 

 

 

1,8 (1,6-1,9) 

1,7 (1,6-2,0) 

 

 

1,7 (1,5-1,8) 

1,8 (1,6-1,9) 

 

 

 

0,910 

р2 0,637 0,414  

Лужна фосфатаза, 
Од/л 

тиж. 0 

тиж. 12 

 

 

244,0 (212,5-300,5) 

259,5 (234,5-312,0) 

 

 

231,0 (216,0-254,0) 

263,0 (217,0-283,0) 

 

 

 

0,399 

р2 0,078 0,169  

 

Встановлено існування достовірного середньої сили щільного прямого 

кореляційного зв’язку між концентрацією 25(OH)D і рівнем іонізованого 

(r=0,450, р=0,027) та загального кальцію (r=0,552, р=0,005). 
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5.2. Вплив саплементів вітаміну D на показники алергічного статусу у 

дітей 

 

Частина дітей, які були рандомізовані на дві групи спостереження, 

мали обтяжений алергоанамнез (53,3±7,4 %, 24/45), серед них окремі 

пацієнти мали харчову алергію (29,2±9,3 %, 7/24), більше, ніж у половини 

дітей члени родини дитини мали алергічні захворювання (58,3±10,1 %, 

14/24), а у трьох обстежених був обтяженим і особистий, і сімейний 

алергоанамнез (12,5±6,8 %, 3/24). 

Із загальної кількості дітей, що були рандомізовані для проведення 

контрольних досліджень, у 26,7±6,6 % (12/45) відмічалось підвищення рівня 

загального IgE. Причому між рівнем загального IgE та концентрацією 

25(OH)D встановлено достовірний середньої сили щільний зворотній 

кореляційний зв’язок (r=-0,409, р=0,047) (рис. 5.2). 

 
Рис. 5.2. Кореляційний зв'язок між концентрацією 25(OH)D та 

загальним IgЕ у дітей раннього віку з гострим обструктивним 

ларингітом (n=45). 
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Встановлено, що на момент первинного обстеження, в усіх пацієнтів з 

високими рівнями загального IgE зареєстровано недостатній рівень 25(OH)D 

у сироватці крові (< 30 нг/мл). 

Аналіз отриманих даних вказував на те, що рівень загального IgE у 

пацієнтів групи порівняння через 12 тижнів прийому холекальциферолу у 

дозі 500 МО/д статистичного не відрізнявся проти такого на початку 

дослідження і становив 11,1 МО/мл (5,9-21,3) проти 10,3 МО/мл (3,9-28,8), 

(р=0,454) (рис. 5.3). 

 
Рис. 5.3. Рівень загального IgE у сироватці крові дітей раннього віку 

залежно від методу саплементації. 
Примітки: 

1. 1 – група порівняння (0 тиж.) 

2. 2 – група порівняння (12 тиж.) 

3. 3 – основна група (0 тиж.) 

4. 4 – основна група (12 тиж.) 

 

Зі свого боку, внаслідок прийому 400 МО холекальциферолу у 

поєднанні з Lactobacillus reuteri DSM 17938 протягом 12 тижнів, 
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концентрація загального IgE знизилась майже в 2 рази порівняно з такою на 

момент початку дослідження – 64,1 МО/мл (9,2-120,0) проти 31,9 МО/мл 

(6,4-143,6), але за рахунок значного розкиду даних достовірної різниці 

досягнуто не було. 

Значне підвищення рівня загального IgE зареєстровано у 16,7±7,6 % 

(4/24) дітей, у яких, згідно даних опитування батьків, напередодні 

контрольного дослідження було загострення алергічного захворювання. 

Поряд з цим, у 45,8±10,2 % (11/24) обстежених мала місце чітко виражена 

позитивна динаміка. 

Порівняння рівня загального IgE у дітей основної групи з групою 

порівняння також не дозволило зробити заключних висновків, що можна 

пояснити недостатнім об’ємом вибірки. Однак пацієнти, які мали високі рівні 

загального IgE, не так швидко реагували на отримання саплементів 

холекальциферолу у дозі 500 МО/д і протягом 12 тижнів спостереження у 

жодної дитини з групи порівняння не вдалося досягти концентрації 25(OH)D, 

яка перевищувала б 30 нг/мл. 

 

5.3. Вплив використання різних варіантів саплементів вітаміну D на 

стан шлунково-кишкового тракту у дітей 

 

Встановлено, що пацієнти групи порівняння, які отримували 

монопрепарат холекальциферолу у дозі 500 МО/д, не мали достовірно 

значимої динаміки клінічних проявів дисфункції ШКТ. Поряд з цим, 

протягом 12 тижнів у дітей даної групи відбулось зменшення частоти 

зригувань. 

Батьки дітей групи порівняння вказували на те, що протягом періоду 

спостереження не помітили позитивної динаміки таких характеристик 

стільця у своїх дітей, як пом’якшення консистенції або зникнення 

занепокоєння під час дефекації, нормалізації частоти випорожнень. 
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Встановлено, що прийом саплементів холекальциферолу у поєднанні з 

Lactobacillus reuteri DSM 17938 у дітей основної групи покращував 

функціонування ШКТ у дітей раннього віку з ГОЛ. 

Після призначення комбінованого з VitD пробіотика у пацієнтів даної 

групи мало місце збільшення частоти дефекацій та пом’якшення 

консистенції стільця, і, як наслідок, зникали скарги на болісні дефекації у 

обстежених дітей. 

Батьки, які на момент первинного обстеження скаржились на частоту 

дефекацій у дітей до 3-х р/тиждень вказували на те, що з 8 тижня 

спостереження, їхні діти мали випорожнення щоденно (р=0,029). А на 

4 тижні спостереження у пацієнтів основної групи зменшилась частота 

болісних дефекацій. 

Разом з тим, встановлено, що наприкінці 12 тижня прийому препарату 

батьки не бачили у жодної дитини ознак занепокоєння та плачу під час акту 

дефекації (р=0,029). 

У 2 дітей основної групи, у яких було встановлено діагноз 

«функціональний закреп», під впливом прийому препарату також мала місце 

нормалізація стільця, але враховуючи те, що кількість спостережень була 

незначна, не було досягнуто статистичної різниці в показниках.  

У дітей, які на момент включення у дослідження мали зригування 1-

2 р/д та неоформлені випорожнення 3 р/д, також мала місце позитивна 

динаміка. 

Але неможливо переконливо стверджувати, що ця динаміка була 

пов’язана саме з прийомом препарату, оскільки це були діти віком 4-12 міс. і 

за Римськими критеріями IV вони не відповідали окремим діагнозам ФГІР. 

Крім цього, за 12-тижневий період спостереження за пацієнтами ці скарги 

могли зникнути у результаті дозрівання ферментативних систем ШКТ та 

формування функції кардіального сфінктера (табл. 5.2). 
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5.4. Вплив саплементів вітаміну D на тяжкість і перебіг гострого 

обструктивного ларингіту та гострих респіраторних інфекцій у дітей 

 

Через 3 міс. після початку дослідження проведено опитування батьків, 

метою якого було встановлення регулярності прийому призначених 

препаратів холекальциферолу. На основі зібраних даних встановлено, що 

65,6±4,2 % (84/128) дітей отримували саплементи VitD постійно, без 

пропусків. При цьому 23,4±3,7 % (30/128) пацієнтів отримували VitD у дозі 

400 МО/д, 28,1±4,0 % (36/128) – у дозі 500 МО/д і 14,1±3,1 % (18/128) дітей – 

у дозі 1000 МО/д. Проте у 34,4±4,2 % (44/128) випадків діти отримували 

препарати VitD нерегулярно або не отримували їх взагалі. Серед причин, на 

які батьки вказували, обґрунтовуючи непостійний прийом саплементів VitD у 

їхніх дітей, було нехтування рекомендаціями стосовно необхідності 

щоденного прийому препаратів та довготривалі перерви у прийомі 

саплементів VitD, пов’язані з прийомом, у разі потреби, додаткових 

препаратів. В останньому випадку, зі слів батьків, перерви проводили з тією 

метою, щоб не було взаємодії між лікарськими засобами. 

На контрольні візити, які проводились в кінці кожного року 

спостереження, на 1-му році з`явилось 32,8±4,1 % (42/128) дитини, на 2-му 

році – 28,1±4,0 % (36/128) пацієнтів, а на 3-му році – лише 14,8±3,1 % 

(19/128) дітей. Під час контрольних візитів у карту динамічного 

спостереження за дитиною вносились дані стосовно кількості епізодів ГРІ, 

факту виникнення рекурентних епізодів ГОЛ та їх ступеня тяжкості.  

Інформацію щодо частоти епізодів ГРІ та ГОЛ протягом кожного року 

спостереження від батьків тих дітей, що з тих чи інших причин не змогли 

прийти на контрольний візит, отримували за допомогою засобів 

телекомунікаційного зв’язку (електронною поштою, по телефону) та вносили 

у карту динамічного спостереження за дитиною. 

Враховуючи те, що рівень 25(OH)D у сироватці крові усіх дітей, що 

виконували рекомендації і з`явилися на контроль, перевищував 20 нг/мл, цим 
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пацієнтам було рекомендовано прийом VitD у профілактичній дозі 400-

500 МО протягом усього періоду спостереження в катамнезі. 

Тим суб’єктам дослідження, які не з`явилися на контроль і не увійшли 

до груп спостереження, дистанційно були надані рекомендації стосовно 

саплементації VitD залежно від базового рівня 25(ОН)D у сироватці крові. 

Якщо концентрація 25(OH)D у сироватці крові на момент первинного 

обстеження складала понад 20 нг/мл, холекальциферол було призначено у 

дозі 400-500 МО/добу, при рівні 25(ОН)D менше 20 нг/мл – 1000 МО/добу з 

повторним моніторингом концентрації 25(ОН)D у крові через 3 міс. У тому 

разі, якщо рівень 25(ОН)D через 3 міс. перевищував 20 нг/мл, батькам 

дитини було рекомендовано перехід на дозу VitD 400-500 МО. 

За результатами даних, внесених в карти динамічного спостереження, 

встановлено, що протягом 1-го року спостереження в катамнезі регулярну 

саплементацію VitD продовжували отримувати 65,8±5,6 % (48/73) дітей, 

протягом 2-го року – 52,0±5,8 % (38/73) пацієнтів, протягом 3-х років – 

39,7±5,7 % (29/73) дітей. 

Протягом періоду спостереження в катамнезі 3 дітям (4,1±2,3 %, 3/73) 

було встановлено діагноз «Бронхіальна астма». 

У результаті 3-річного спостереження за пацієнтами в катамнезі 

встановлено, що діти, які регулярно отримували саплементи VitD, достовірно 

рідше хворіли РРІ (6,2±3,5 %, 3/48) порівняно з тими дітьми, які нерегулярно 

отримували препарати VitD (28,0±9,0 %, 7/25), (р=0,027). Крім цього, 

пацієнти, що отримували саплементацію VitD на постійній основі (4,2±2,9 %, 

2/48), достовірно рідше хворіли в катамнезі рекурентними епізодами ГОЛ 

порівняно з дітьми, які отримували препарати холекальциферолу 

нерегулярно (24,0±8,5 %, 6/25), (р=0,029). 

Рівень 25(OH)D у крові тих дітей, що систематично отримували 

призначені препарати холекальциферолу і з`явилися для проведення 
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контрольних досліджень, коливався від 20,1 нг/мл до 176 нг/мл, медіана 

рівня 25(OH)D при цьому склала 33,5 нг/мл (27,2-44,5). 

Аналіз отриманих результатів показав, що діти, які мали рівень 

25(OH)D у сироватці крові у межах 20-30 нг/мл на момент проведення 

контрольних досліджень, достовірно частіше хворіли РРІ протягом періоду 

спостереження порівняно з обстеженими, які мали рівень 25(OH)D > 30 нг/мл 

– 25,0±10,8 % (4/16) проти (0/29), (р=0,023). Встановлено, що у пацієнтів, 

рівень 25(OH)D у крові яких на момент контрольного обстеження був у 

діапазоні 20-30 нг/мл, достовірно частіше реєструвались рекурентні епізоди 

ГОЛ протягом періоду катамнестичного спостереження (50,0±12,5 %, 8/16) 

порівняно з дітьми, що мали рівень 25(OH)D у діапазоні 30-50 нг/мл 

(10,0±6,7 %, 2/20), (р=0,022). Діти з концентрацією 25(OH)D < 30 нг/мл на 

момент проведення контрольних обстежень мали у 9 разів вищі шанси на 

виникнення рекурентних епізодів ГОЛ у майбутньому (OR=9,00; 95 % СІ: 

1,55-52,27). 

Діти з концентрацією 25(OH)D у крові 20-30 нг/мл мали в катамнезі 

більш тяжкий перебіг ГОЛ (середнього ступеня тяжкості) порівняно з 

обстеженими, які на момент контролю мали рівень 25(OH)D у сироватці 

крові 30-50 нг/мл – 37,5±121 % (6/16) проти 5,5±4,9 % (1/20), (р=0,043). Діти з 

рівнем 25 (OH) D < 30 нг/мл на момент проведення контрольних обстежень 

мали у 11,4 разів вищі шанси на більш тяжкий перебіг ГОЛ у майбутньому 

(OR=11,40; 95 % СІ: 1,20-108,29). 

Отже, застосування 400 МО холекальциферолу у комбінації з 

пробіотичним штамом Lactobacillus reuteri DSM 17938 протягом 12 тижнів 

дозволило підвищити концентрацію 25(OH)D у сироватці крові на 32,2 % 

(р=0,000) та досягти рівня даного метаболіту понад 30 нг/мл у 75,0±8,8 % 

обстежених. Застосування холекальциферолу у дозі 400 МО у комбінації з 

Lactobacillus reuteri DSM 17938 дозволило досягти оптимальних рівнів 

25(OH)D у сироватці крові (р=0,048), що свідчить на користь покращення 
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абсорбції VitD при використанні даного поєднання. Зі свого боку 

саплементація VitD у поєднанні з Lactobacillus reuteri DSM 17938 дозволила 

майже в 2 рази знизити концентрацію загального IgE. Між концентрацією 

25(OH)D та рівнем загального IgE встановлено достовірний середньої сили 

щільний зворотній кореляційний зв’язок (r=-0,409, р=0,047). Стабільний 

прийом саплементів протягом 12 тижнів в обох групах дозволив досягти 

рівня 25(OH)D у сироватці крові понад 20 нг/мл. Спостереження в катамнезі 

продемонструвало, що діти, в яких під час проведення саплементації було 

досягнуто рівень 25(OH)D у сироватці крові > 30 нг/мл, не мали частих 

рекурентних респіраторних вірусних інфекцій (р=0,023), у них знижувалися 

шанси на виникнення повторних епізодів ГОЛ (OR=9,00) і на більш тяжкий 

перебіг ГОЛ у разі його виникнення у майбутньому (OR=11,40). 

 

Результати експериментальних досліджень, представлених в розділі, 

наведено в наступних публікаціях: 

1. Маменко МЄ, Романько МР. Вплив застосування комбінації 

Lactobacillus reuteri DSM 17938 із вітаміном D на рівень 25(ОН)D у сироватці 

крові дітей раннього віку. Сучасна педіатр. Україна. 2020;5(109):59-69. 

2. Романько МР. Рекурентні епізоди гострого обструктивного 

ларингіту у дітей: можливі причини та підходи до профілактики. Сучасна 

педіатр. Україна. 2021;3(115):15-22. 

3. Маменко МЄ, Романько МР. Спосіб оптимізації профілактики 

дефіциту вітаміну D у дітей раннього віку. Інформаційний лист про 

нововведення в системі охорони здоров’я. Київ: НМАПО імені П. Л. Шупика, 

Укрмедпатентінформ; 2020. 4 с. № 187. 
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РОЗДІЛ 6 

АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ ОТРИМАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ 

 

ГОЛ визначають як стан, що є проявом ГРІ, може дуже швидко 

призвести до наростання дихальної недостатності та потребує надання 

невідкладної допомоги. Поява чітких та дієвих алгоритмів у лікуванні даного 

захворювання дозволила останнім часом покращити прогноз ГОЛ, зменшити 

частоту і тривалість госпіталізації у дітей. Однак у частки дітей 

спостерігається тенденція до розвитку повторних епізодів, а від так – 

поступлення до стаціонару. Це визначає актуальність пошуку причин 

виникнення рекурентних епізодів та розробки підходів щодо їх 

попередження. 

Для вивчення особливостей перебігу та ризику розвитку рекурентних 

епізодів ГОЛ у дітей раннього віку протягом осіннє-зимового періоду 2015-

2018 років на клінічній базі кафедри педіатрії № 2 Національної медичної 

академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика після отримання висновку 

комісії з питань етики щодо відповідності принципам біоетики та етики, 

згоди адміністрації КНП «КМДКЛ № 1» та інформованої згоди батьків 

пацієнтів було проведене дане дослідження. 

До дослідження залучалися діти віком від 4 міс до 36 міс., які були 

госпіталізовані до КНП «КМДКЛ № 1» із діагнозом «гострий обструктивний 

ларингіт». 

Згідно критеріїв виключення, після збору анамнезу, анкетування та 

первинного обстеження із подальшого дослідження вилучалися пацієнти, що 

мали інші захворювання органів дихання (туберкульоз, БА, вади розвитку 

гортані, трахеї, легень, тощо); D-резистентний або D-залежний рахіт, 

порушення ФКО іншого генезу; хворі, які приймали препарати, що здатні 

впливати на метаболізм VitD та ФКО; мали органічні захворювання будь-якої 

локалізації. 
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На першому етапі дослідження проведено вивчення особливостей 

перебігу ГОЛ, чинників ризику розвитку VDD, визначення рівнів 

забезпеченості VitD, показників ФКО та окремих показників імунного 

статусу у дітей раннього віку з ГОЛ. На цьому етапі загалом обстежено 

128 дітей віком від 4-х міс. до 3-х років, які були госпіталізовані у 

КНП «КМДКЛ № 1» із діагнозом «гострий обструктивний ларингіт». 

Хлопчиків було статистично більше, ніж дівчаток: 67,2±4,1 % (86/128) 

проти 32,8±4,1 % (42/128) (р=0,000), що співпадає з даними літератури, 

згідно яких хлопчики хворіють частіше і співвідношення 

«хлопчики:дівчатка» складає 1,5:1 [20,158,176]. 

Віковий розподіл обстежених дітей був досить рівномірним: 

28,9±4,0 % (37/128) дітей віком 4-12 міс., 32,8±4,1 % (42/128) обстежених – 

віком 12-24 міс., 38,3±4,3 % (49/128) дітей – віком 24-36 міс. 

За даними проведеного аналізу, у 43,0±4,4 % (55/128) дітей, що 

увійшли до дослідження, діагностовано ГОЛ легкого ступеня тяжкості, у 

57,0±4,4% (73/128) – середнього ступеня тяжкості. Діти із більш тяжким 

перебігом захворювання госпіталізувалися до відділення інтенсивної терапії 

та до даного дослідження не залучалися.  

Не зважаючи на те, що в Україні і світі існують чітко визначені 

критерії, згідно яких ГОЛ легкого ступеня тяжкості не є показанням до 

госпіталізації, кількість дітей, госпіталізованих із легким перебігом ГОЛ, 

залишається високою, що підтверджується даними нашого дослідження. 

Переважно це пов’язано із занепокоєнням батьків, особливо у тих випадках, 

коли у дитини ГОЛ виник вперше в житті. Враховуючи те, що дихальна 

недостатність і, відповідно, ступінь тяжкості стенозу у перші години 

приступу може наростати, надзвичайно важливим моментом у наданні 

невідкладної допомоги при ГОЛ є мінімальна кількість втручань і 

забезпечення емоційного спокою дитини з даною нозологією. Тому, згідно 

рекомендацій із лікування даного захворювання у країнах Європи і США, 
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діти з легким ступенем тяжкості ГОЛ повинні отримувати лікування 

амбулаторно. 

У 28,1±4,0 % (36/128) пацієнтів на момент включення у дослідження в 

анамнезі зареєстровано 2 і більше епізодів ГОЛ, що відповідає даним, 

отриманим під час проведення аналізу літератури, що частота рекурентних 

епізодів ГОЛ складає від 5 % до 40 % [42,143]. 

Згідно аналізу анкетування, 32,8±4,1 % (42/128) батьків обстежених 

дітей вважали, що їхні діти часто хворіють на ГРІ (> 6 епізодів/рік). 

У обстежених дітей із віком зростала частота гострих респіраторних 

захворювань. Так діти віком 24-36 міс. достовірно частіше мали понад 

6 епізодів ГРІ на рік (59,2±7,0 %, 29/49), ніж діти більш раннього віку: 

5,4±3,7 % (2/37) дітей віком 4-12міс. (р=0,000) та 26,2±6,8 % пацієнтів віком 

12-24 міс. (11/42, р=0,003). Ця тенденція відповідає такій у популяції в 

цілому, оскільки у дітей розширюються контакти з однолітками та 

дорослими. Але, за даними проведеного анкетування, ще й має місце 

зниження уваги батьків до якості харчування дитини та проведення 

профілактичних заходів, зокрема саплементації VitD. 

У дітей третього року життя, що увійшли в дослідження, частіше було 

зареєстровано більш тяжкий перебіг ГОЛ (79,6±5,8 %, 39/49) проти пацієнтів 

першого (35,1±7,8 %, 13/37, р=0,000) та другого року життя (50,0±7,7 %, 

21/42, р=0,006). Але цю тенденцію не можна екстраполювати на всіх дітей із 

ГОЛ, оскільки дослідження проводилося на базі стаціонару, а діти першого 

року життя, в цілому, частіше госпіталізуються навіть при більш легкому 

перебігу ГРІ. Крім цього, по мірі зростання дитини знижується ризик 

генералізації та більш тяжкого перебігу інфекційних хвороб, а батьки готові 

більш спокійно сприймати гостре захворювання та набувають навичок 

самостійного надання допомоги вдома. Проте, повторні епізоди ГОЛ у 

дитини турбують родину, і такі діти, зазвичай, частіше госпіталізуються. 
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Серед дітей, що госпіталізувалися до відділення на третьому році життя, 

44,9±7,1 % (22/49) мали 2 і більше епізодів ГОЛ. 

Під час дослідження у обстежених дітей були встановлені чинники, що 

могли сприяти розвитку VDD та порушень ФКО. Так, за даними анкетування 

26,6±3,9 % (34/128) обстежених не проводилася постнатальна профілактика 

рахіту. Батьки цих дітей стверджували, що не отримували від педіатра 

рекомендацій щодо необхідності проведення та режиму саплементації. Хоча 

діючий на той момент наказ регламентував прийом саплементів 

холекальциферолу у дозі 500 МО/д протягом перших 3-х років життя за 

винятком літніх місяців [26], а рекомендації асоціації педіатрів України – 

1000 МО/д також до віку 3-х років. 

Батьки тих дітей, що давали саплементи VitD своїм дітям, досить часто 

порушували рекомендації щодо частоти та тривалості прийому. Найчастіше 

саплементація тривала менше 6 міс. – у 29,9±4,7 % (28/94) випадків, у 

27,6±4,6 % (26/94) – від 6 до 12 міс. і лише 2,1±1,5 % (2/94) обстежених 

отримували холекальциферол протягом 2-х років. Серед обстеженого 

контингенту не було жодної дитини, яка б отримувала саплементи VitD 

протягом 3-х років життя. Під час опитування 24,2±3,8 % (31/128) батьки 

обстежених дітей стверджували, що не отримували рекомендацій щодо 

тривалості саплементації VitD.  

Рекомендацій щодо щоденного прийому дотримувалися лише 

27,6±4,6 % (26/94) батьків. Не зважаючи на те, що у теперішній час 

вважається, що немає підстав для перерв у саплементації в літні місяці, у 

43,6±5,1 % (41/94) випадків родини таку перерву робили. А в 28,7±4,7 % 

(27/94) випадків батьки забували давати саплементи своїм дітям щодня і 

прийом був нерегулярним та нестабільним. 

На момент включення у дослідження саплементацію отримували лише 

29,7±4,0 % (38/128) обстежених дітей. Серед дітей першого року життя 

профілактичні засоби використовувалися найчастіше – у 67,6±7,7 % (25/37) 
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випадків. На другому році життя частка дітей, що отримували профілактику 

VDD, знижувалася і сягала 26,2±6,8 % (11/42) (р=0,001). А дітям старше двох 

років профілактика VDD проводилась лише у 2 -х випадках – 4,1±2,8 % 

(2/49), (р=0,000). 

Для проведення саплементації у 78,9±6,6 % (30/38) використовувався 

водний розчин холекальциферолу. Батьки дітей при анкетуванні посилалися 

на рекомендації педіатра. Олійний розчин даного мікронутрієнту до початку 

дослідження отримували 21,1±6,6 % (8/38) дітей, яким проводилась 

саплементація (р=0,000). 

Можливо, такі переваги були зумовлені певним стереотипом, який 

виник у період, коли на фармацевтичному ринку України була представлена 

тільки така форма випуску саплементів холекальциферолу. Проведений у 

подальшому аналіз залежності статусу VitD від форми випуску саплементів, 

що приймала дитина, статистично значимої різниці не продемонстрував. 

Доза VitD 500 МО/д була тією дозою, яку педіатри рекомендували 

використовувати батькам найчастіше – у 57,9±8,0 % (22/38) випадків, але у 

28,9±7,4 % (11/38) випадків діти отримували 1000 МО/д (р=0,021), а 

13,2±5,5 % (5/38) обстежених пацієнтів приймали більш високі дози VitD – 

1500-2000 МО/д (р=0,000) (зі слів батьків, відповідно до рекомендацій 

педіатра). 

За характером вигодовування діти першого року життя розділилися на 

дві практично рівні половини: 48,6±8,2 % (18/37) обстежених на ГВ, 

51,4±8,2 % (19/37) – на ШВ. Діти, що були на ГВ, частіше отримували 

саплементи VitD порівняно з дітьми такого ж віку на ШВ – 77,8±9,8 % 

(14/18) проти 21,1±9,4 % (4/19), (р=0,002), що, в принципі, відповідає 

загальновизнаним стандартам [168]. Але навіть на першому році життя 

майже чверті дітей на ГВ профілактика рахіту не проводилася взагалі. І, 

навпаки, 4 дітей додатково до холекальциферолу, що міститься в адаптованій 

суміші, отримували VitD із саплементами у дозі 500-1000 МО/д. Цілком 
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очікувано діти, що перебували на ГВ та отримували саплементи VitD у дозі 

500 МО/д, мали достовірно вищі рівні 25(OH)D у сироватці крові 

(98,2 нг/мл (42,8-114,3)) порівняно з пацієнтами того ж віку на ГВ, яким 

батьки ніколи не проводили саплементацію VitD (34,8 нг/мл (16,9-39,4)), 

(р=0,023). Проведення саплементації додатково до ГВ виявилося більш 

ефективним, ніж надходження даного мікронутрієнту у складі адаптованої 

суміші: медіана концентрацій 25(OH)D у сироватці крові цих дітей складала 

98,2 нг/мл (42,8-114,3) та 35,1 нг/мл (18,4-41,8) відповідно (р=0,038). 

На рівень 25(ОН)D безперечно впливала і регулярність прийому 

призначених препаратів. Зокрема концентрація 25(ОН)D у сироватці крові 

дітей, які до моменту первинного обстеження регулярно отримували 

саплементацію VitD (56,5 нг/мл (38,3-98,2)), достовірно відрізнялася від такої 

у тих дітей, що отримували холекальциферол нерегулярно 29,0 нг/мл (18,4-

41,0), (р=0,000) та у тих пацієнтів, які отримували саплементи VitD лише з 

вересня по травень 31,4 нг/мл (22,9-52,2), (р=0,001). 

Крім відсутності саплементації, нерегулярного та нетривалого прийому 

холекальциферолу, обстежені мали й інші чинники ризику розвитку VDD (як 

з боку дитини, так і зі сторони матері). 

З боку дитини із високою частотою зафіксовано такі фактори ризику як 

інтенсивна прибавка у масі тіла за перші 3 міс. життя (71,1±4,0 %, 91/128) та 

повна відсутність риби у раціоні у дітей віком > 8 міс. (61,3±4,6 %, 68/111). А 

зі сторони матері найчастішими чинниками були патологічний перебіг 

вагітності (60,9±4,3 %, 8/128), малий проміжок часу між пологами 

(57,1±7,1 %, 28/49) та відсутність жирних сортів риби у раціоні під час 

вагітності (42,2±4,4 %, 54/128). 

За результатами опитування жодна жінка не отримувала 

монопрепаратів холекальциферолу під час вагітності і лише 63,3±4,3 % 

(81/128) матерів обстежених дітей отримували під час вагітності комплекси 

вітамінів і мінералів, які містили холекальциферол у дозі 200-500 МО). Проте 
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у більшості випадків прийом таких комплексів був курсовим, а в проміжках 

між курсами всі мікронутрієнти надходили виключно із продуктами 

харчування, що могло створювати умови для розвитку дефіцитних станів. 

Медіана рівнів 25(OH)D у сироватці крові обстежених дітей із ГОЛ 

становила 32,1 нг/мл (19,3-47,6), але ці пацієнти мали широкий розкид 

індивідуальних значень концентрації даного метаболіту VitD: від 3,7 нг/мл до 

233,8 нг/мл. У 15,6±3,2% (20/128) обстежених дітей було зафіксовано рівень 

25(ОН)D нижче 15 нг/мл, у 28,1±4,0% (36/128) – менше 20 нг/мл, а 46,1±4,4% 

(59/128) дітей мали концентрацію 25(ОН)D у сироватці крові, яка не 

перевищувала 30 нг/мл – той рівень, що забезпечує широкий спектр 

профілактичних ефектів. 

Рівень 25(OH)D у сироватці крові обстежених дітей не залежав від 

статі, але залежав від віку дитини. Так, найкращу забезпеченість VitD мали 

діти віком 4-12 міс., у яких рівень 25(OH)D у сироватці крові становив 

45,5 нг/мл (38,6-68,5) і був достовірно вищим за такий у пацієнтів віком 12-

24 міс. (34,8 нг/мл (26,0-54,4), р=0,012) та у обстежених віком 24-36 міс. 

(19,6 нг/мл (14,8-28,1), р=0,000), що безумовно пов’язане з вищою частотою 

саплементації у дітей 1-го року життя та практично відсутністю 

профілактичних заходів щодо VDD після виповнення 2-х років. 

Встановлено, що одним із чинників, який суттєво впливав на рівень 

25(OH)D у крові обстежених дітей, була тривалість саплементації VitD. Так, 

у пацієнтів, яким на момент первинного обстеження не проводилась 

саплементація VitD, концентрація 25(OH)D у крові була достовірно нижчою 

у порівнянні з обстеженими, які отримували саплементи VitD із 

профілактичною метою з перших місяців життя до моменту госпіталізації – 

26,2 нг/мл (15,6-38,3) проти 58,1 нг/мл (41,3-96,0) (р=0,000). 

Наступним чинником був сам факт саплементації в анамнезі. Так, 

рівень 25(OH)D у пацієнтів, які отримували саплементи VitD раніше, але на 

момент включення у дослідження їх уже не приймали, був вищим за тих, які 
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ніколи в житті не отримували холекальциферол: 38,3 нг/мл (24,0-54,4) проти 

18,9 нг/мл (12,4-33,4) (р=0,000). 

Доза та регулярність прийому саплементів холекальциферолу також 

впливали на рівень 25(ОН)D у сироватці крові. Встановлено, що у дітей, які 

до первинного обстеження тривало стабільно отримували 500 МО/д VitD, 

медіана рівнів 25(ОН)D у сироватці крові була 42,8 нг/мл (29,0-52,2). Але 

серед них були дві дитини, у яких рівень 25(ОН)D був < 20 нг/мл 

(16,47 нг/мл, 19,49 нг/мл). У жодному випадку такий тривалий прийом не 

створював токсичних рівнів даного метаболіту. 

Водночас, діти, які отримували тривалий час (понад 3 міс.) 

холекальциферол у дозі 1000 МО/д, мали статистично більш високий рівень 

концентрацій 25(ОН)D у сироватці крові із медіаною 60,7 нг/мл (58,7-122,6), 

(р=0,002). Усі обстежені, що отримували VitD у такій дозі, мали 

концентрацію 25(ОН)D у крові вище 50 нг/мл, а у трьох пацієнтів 

(27,3±13,4 %, 3/11) рівень метаболіту VitD перевищував 100 нг/мл, при цьому 

у двох дітей (18,2±11,6 %, 2/11) він перевищував 150 нг/мл і складав 

153,3 нг/мл та 215,9 нг/мл. Потенційно це може вказувати на генетично-

детерміновані особливості абсорбції та метаболізму даного мікронутрієнту. 

Ризики надмірного надходження збільшуються, якщо тривалий час 

використовувати саплементи у дозі 1500-2000 МО/д. Медіана концентрацій 

25(ОН)D у сироватці крові дітей, які на момент первинного обстеження 

отримували VitD у даній дозі, становила 96,0 нг/мл (93,6-157,1). В усіх цих 

пацієнтів рівень 25(ОН)D перевищував 90 нг/мл, а у двох з п’яти цих дітей 

він був вищим 150 нг/мл і складав 157,1 нг/мл і 233,8 нг/мл, що також 

створює підґрунтя для пошуку альтернативних безпечних підходів до 

саплементації.  

Батьки пацієнтів, які в ході проведеного дослідження демонстрували 

нижчі рівні концентрації 25(ОН)D у сироватці крові, частіше вказували в 

анкетах на РРІ у своїх дітей. Так у обстежених, які мали в анамнезі РРІ, 



137 

 

медіана концентрацій 25(OH)D у сироватці крові була на рівні 24,1 нг/мл 

(15,6-34,6) проти 38,4 нг/мл (23,4-54,0) (р=0,000). У дітей із рівнем 25(OH)D у 

сироватці крові < 20 нг/мл РРІ мали місце у половині випадків, у той час із 

рівнем > 20 нг/мл їх мала кожна четверта дитина (р=0,017), а при 

концентрації даного метаболіту 30-100 нг/мл – лише кожна п’ята (р=0,000), 

що співпадає з даними інших дослідників [15,76,114,129]. 

Зокрема, згідно результатів дисертаційного дослідження, проведеного у 

2016 році Герасімчук Т. С. на базі Запорізького державного медичного 

університету, рівень 25(OH)D у сироватці крові в групі дітей з РРІ був у 

1,9 разів нижчим порівняно з групою дітей, що мали епізодичні ГРІ (р<0,05) 

[7]. Дані ІІІ Національного дослідження здоров`я і харчування населення 

США також встановили зворотній пропорційний зв’язок між концентрацією 

25(OH)D у сироватці крові та рівнем захворюваності на ГРІ [92]. 

Аналогічна тенденція спостерігалася у дітей, що вже мали раніше 

епізоди ГОЛ. Медіана концентрацій 25(OH)D у сироватці крові у них була 

статистично нижчою порівняно з обстеженими, у яких на момент включення 

у дослідження був перший епізод ГОЛ: 23,0 нг/мл (16,0-32,5) проти 

39,0 нг/мл (23,9-54,3), (р=0,000). Також у госпіталізованих дітей із середньою 

тяжкістю перебігу ГОЛ медіана концентрації 25(OH)D у сироватці крові була 

нижчою (24,3 нг/мл (15,1-35,2)) порівняно з пацієнтами, які мали легкий 

перебіг захворювання (42,8 нг/мл (30,3-63,5)), (р=0,000). 

Статистичний аналіз отриманих даних показав, що досягнення рівня 

25(ОН)D > 40 нг/мл у сироватці крові дітей раннього віку дозволяло знизити 

шанси на розвиток повторних епізодів ГОЛ (OR=9,65; 95 % СІ: 2,76-33,72), а 

у разі його виникнення – підвищити шанси на більш легкий перебіг 

(OR=6,92; 95 % СІ: 3,09-15,51). 

Оскільки у дітей до 3-х років має місце морфологічна та функціональна 

незрілість ШКТ, а мікробіом знаходиться на стадії формування, досить часто 

батьки звертаються до лікарів із скаргами на біль у животі у дитини, 
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зригування, зміну частоти та консистенції випорожнень та інші прояви 

гастроінтестинальної дисфункції. Ці симптоми не завжди свідчать про 

наявність певних захворювань та/або вкладаються в діагностичні критерії 

ФГІР, але вважається, що навіть незначні порушення функціонального стану 

органів травлення можуть призводити до порушення абсорбції нутрієнтів, у 

тому числі холекальциферолу. 

У ході дослідження було встановлено, що 57,0±4,4 % (73/128) 

пацієнтів, що приймали участь у дослідженні, мали клінічні прояви 

дисфунції ШКТ (найчастішими скаргами у дітей були наявність болісних 

дефекацій та затримка стільця до 2 р/тиждень). Причому у переважної 

більшості дітей скарги з боку ШКТ не відповідали Римським критеріям ІV 

перегляду та не було достатньо підстав для встановлення того чи іншого 

діагнозу ФГІР. Лише у 7,8±2,4 % (10/128) дітей скарги за своєю кількістю, 

тривалістю та інтенсивністю відповідали критеріям для встановлення 

діагнозу «функціональний закреп». 

Встановлено гендерну різницю у частоті симптомів дисфункції ШКТ: у 

хлопчиків вони спостерігалися частіше (65,7±5,6 %, 48/73), ніж у дівчаток 

(34,2±5,6 %, 25/73), (р=0,000). Із віком суттєвої динаміки частоти клінічних 

проявів дисфункції ШКТ не відбувалося, але змінювався їх характер.  

У ході дослідження встановлено, що у дітей із скаргами з боку ШКТ, 

рівень 25(ОН)D у сироватці крові був нижчим, порівняно з обстеженими без 

вищезгаданих симптомів – 28,1 нг/мл (16,5-39,1) проти 42,4 нг/мл (22,9-60,7), 

(р=0,000), що співпадає з даними інших дослідників, які пов’язують 

зниження абсорбції VitD при гастроінтестинальних розладах із порушенням 

здатності слизової оболонки ШКТ абсорбувати ліпіди [96]. 

Встановлено, що у дітей першого року життя, які мали зригування, 

рівень 25(OH)D у сироватці крові був достовірно нижчим проти пацієнтів 

цього ж віку без зригувань – 39,6 нг/мл (29,0-47,7) проти 52,2 нг/мл (41,0-
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114,3), (р=0,020), що можна пояснити тим, що діти, у зв’язку зі зригуванням, 

могли отримувати неповну дозу VitD або не отримати її взагалі. 

Також аналіз анкетування показав, що діти із клінічними проявами 

дисфункції ШКТ частіше хворіли РРІ в анамнезі (41,1±5,8, 30/73) порівняно з 

пацієнтами без скарг на порушення функції ШКТ (21,8±5,6, 12/55), (р=0,035). 

Інші показники ФКО у дітей раннього віку з ГОЛ знаходились у тісній 

залежності від рівня 25(OH)D у сироватці крові та віку дітей. Зокрема 

зниження концентрації 25(ОН)D супроводжувалося зниженням концентрації 

іонізованого кальцію з 1,1 ммоль/л (1,0-1,3) у дітей першого року життя до 

1,0 ммоль/л (1,0-1,1) у дітей віком 24-36 міс. (р=0,002). Знижувався і рівень 

загального кальцію – з 2,5 ммоль/л (2,5-2,6) у пацієнтів першого року життя 

до 2,4 ммоль/л (2,4-2,5) у дітей віком 24-36 міс. (р=0,029). Аналогічна 

тенденція спостерігалася і по відношенню концентрації неорганічного 

фосфору, яка знижувалася з 1,9 ммоль/л (1,7-2,0) у дітей першого року життя 

до 1,6 ммоль/л (1,4-1,8) у дітей віком 24-36 міс. (р=0,000). 

Вищезазначене може вказувати на порушення абсорбції даних 

мікроелементів у тонкому кишечнику як внаслідок дисфункції ШКТ, так і в 

результаті неефективної регуляції даних процесів за умови недостатньої 

забезпеченості VitD. Зі свого боку підвищений рівень ЛФ у 22,2±6,2 % 

(10/45) пацієнтів вказував на резорбцію кісткової тканини для підтримання 

нормальної концентрації кальцію у крові. 

Під час дослідження встановлено існування достовірного середньої 

сили щільного прямого кореляційного зв’язку між рівнем 25(OH)D і рівнем 

іонізованого (r=0,450, р=0,027) та загального кальцію (r=0,552, р=0,005). 

Аналіз отриманих даних показав, що пацієнти з рекурентними 

епізодами ГОЛ мали достовірно нижчі рівні загального кальцію та фосфору, 

порівняно з дітьми, у яких на момент первинного обстеження був перший 

епізод ГОЛ: відповідно 2,4 ммоль/л (2,4-2,5) проти 2,5 ммоль/л (2,4-2,6), 

(р=0,011) та 1,6 ммоль/л (1,4-1,8) проти 1,8 ммоль/л (1,6-1,9), (р=0,024). 
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Також діти раннього віку з середньотяжким перебігом ГОЛ мали достовірно 

нижчі рівні загального та іонізованого кальцію, фосфору порівняно з дітьми, 

що мали легкий перебіг ГОЛ: відповідно 2,5 ммоль/л (2,4-2,6) проти 

2,5 ммоль/л (2,5-2,6), (р=0,029); 1,1 ммоль/л (1,0-1,1) проти 1,1 ммоль/л (1,0-

1,3), (р=0,005) та 1,7 ммоль/л (1,5-1,8) проти 1,8 ммоль/л (1,6-1,9), (р=0,013). 

Отримані результати можна пояснити недостатнім рівнем забезпечення VitD 

у обстежених дітей з ГОЛ середнього ступеня тяжкості і у тих пацієнтів, що 

мали на момент госпіталізації 2 і більше епізодів ГОЛ. 

У науковій літературі є дані про те, що зміни у алергічному статусі 

підвищують чутливість організму до вірусних антигенів [170,176]. Також 

існує думка, що атопію можна розглядати як один із важливих чинників у 

виникненні рекурентних епізодів ГОЛ [49]. 

Аналіз анкетування батьків показав, що у 48,4±4,4 % (62/128) 

обстежених дітей був обтяжений алергологічний анамнез. Із них 21,0±5,2 % 

(13/62) мали лише особисту історію алергії, а у 79,0±5,2 % (49/62) пацієнтів 

був обтяжений сімейний алергоанамнез (випадки алергічних реакцій у членів 

родини дитини першого та другого ступеня споріднення). У 24,2±5,4 % 

(15/62) дітей мало місце поєднання обтяженого особистого та сімейного 

алергоанамнезу. 

Концентрація 25(OH)D у сироватці крові дітей із обтяженим особистим 

алергоанамнезом була достовірно нижчою порівняно з обстеженими, у яких 

не було зафіксовано випадків алергії – 21,3 нг/мл (12,0-29,1) проти 38,4 нг/мл 

(22,5-53,7), (р=0,000). Подібні результати отримали Тяжка О. В. та 

Сельська З. В., які встановили, що у пацієнтів з поєднаною алергічною 

патологією мав місце достовірно нижчий рівень 25(OH)D у сироватці крові, 

порівняно з дітьми, які мали одне алергічне захворювання [47]. 

Навіть, якщо у дитини ще не було випадків алергії, але мав місце 

обтяжений сімейний алергоанамнез, концентрація 25(OH)D у крові була 

нижчою порівняно з обстеженими, у яких не було зафіксовано ні особистих, 
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ні сімейних випадків алергії – 28,1 нг/мл (18,2-39,3) проти 39,0 нг/мл (19,8-

54,0), (р=0,011). 

У ході проведеного дослідження підтверджена гіпотеза щодо зв’язку 

між змінами у алергостатусі дітей та зростанням частоти рекурентних 

епізодів ГОЛ. Так, у дітей, які мали випадки алергії в анамнезі, частота 

рекурентних епізодів ГОЛ сягала 46,4±9,4 % (13/28) порівняно з 23,0±4,2 % 

(23/100) пацієнтів, у яких алергоанамнез не був обтяженим (р=0,028). При 

цьому у дітей, що мали особисту історію алергії, мав місце більш тяжкий 

перебіг ГОЛ (середнього ступеня тяжкості) (89,3±5,8 %, 25/28) порівняно з 

пацієнтами без обтяженого алергоанамнезу (48,0±5,0 %, 48/100, р=0,000).  

Отримані результати співпадають з даними літератури. Так, зокрема у 

2018 році проведено дослідження, автори якого встановили, що у 58,8 % 

дітей з рекурентними епізодами ГОЛ мала місце атопічна сенсибілізація, а у 

48,5 % пацієнтів був обтяжений сімейний алергологічний анамнез [51]. 

Рівень загального IgE у сироватці крові обстежених дітей становив 

19,3 МО/мл (4,6-57,8) із коливанням показників від 0,108 МО/мл до 

1213 МО/мл. Сенсибілізація зростала з віком і на третьому році життя 

концентрація загального IgЕ у сироватці крові становила 36,7 МО/мл (15,9-

121,2) порівняно з 7,5 МО/мл (2,4-32,4) у обстежених віком 4-12 міс. 

(р=0,000). Крім того, між рівнем 25(OH)D та загального IgЕ у сироватці крові 

у дітей раннього віку з ГОЛ встановлено статистично достовірний щільний 

зворотній зв'язок середньої сили (r=-0,299, р=0,000). 

Встановлено достовірно вищі концентрації даного маркера алергії у 

дітей, які не отримували саплементацію VitD на момент первинного 

обстеження (23,6 МО/мл (10,0-64,9)), порівняно з дітьми, які її отримували 

(7,0 МО/мл (2,2-31,8), р=0,001). Аналіз також показав, що рівень загального 

IgЕ у сироватці крові був підвищеним у 30,5±7,7 % (11/36) дітей із рівнем 

25(ОН)D < 20 нг/мл, а медіана концентрацій даного показника сягала 

38,8 МО/мл (15,7-134,8). По мірі покращення рівня забезпеченості VitD, 
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концентрація загального IgЕ у сироватці крові достовірно знижувалась 

порівняно з обстеженими дітьми, що мали рівень 25(ОН)D < 20 нг/мл, і 

становила 16,2 МО/мл (3,2-30,5) (р=0,024) – у пацієнтів із рівнем 25(ОН)D 

20-30 нг/мл, 19,8 МО/мл (4,6-38,6) (р=0,016) – у дітей із концентрацією 

25(ОН)D 30-100 нг/мл. 

Отримані результати співпадають з результатами дослідження, 

проведеного Hyppönen E та свівавт. у 2009 році, де науковці встановили 

нелінійний зв’язок між рівнями 25(OH)D та IgE у сироватці крові (р=0,0001) 

[105]. 

З метою виявлення інших чинників, які можуть впливати на 

концентрацію 25(OH)D та ефективність профілактики VDD у дітей раннього 

віку, на другому етапі дослідження частині пацієнтів (n=30) проведено 

молекулярно-генетичне дослідження найбільш розповсюджених 

поліморфних варіантів гена VDBP – rs 4588 та rs 7041. 

Аналіз результатів молекулярно-генетичного дослідження вказував на 

те, що частота розподілу генотипів та алелів за поліморфізмом rs 4588 у дітей 

відповідала закону Харді-Вайнберга і достовірно не відрізнялася від світових 

даних (р > 0,05). Але при порівнянні із міжнародною базою даних 

встановлено, що у обстеженої когорти пацієнтів достовірно частіше 

зустрічався генотип ТТ rs 7041 (р=0,005), Т алель rs 7041 (р=0,000) та 

достовірно рідше мав місце генотип GG rs 7041 (р=0,003), G алель rs 7041 

(р=0,000). 

Аналіз отриманих результатів вказував на те, що у хлопчиків мала 

місце тенденція до більшої частоти Т алелю rs 7041 (р=0,052). При цьому не 

було зафіксовано гендерної різниці у розподілі частоти інших алелів та 

генотипів за поліморфізмами rs 4588, rs 7041 гена VDBP (р > 0,05). 

Встановлено, що важкий VDD мав місце лише у носіїв генотипів CA 

rs 4588 та GT rs 7041 (< 10 нг/мл), хоча достовірної різниці отримано не було, 

що, ймовірно, було пов’язано з недостатнім об’ємом вибірки. 
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Найнижчу концентрацію 25(ОН)D у сироватці крові мали діти з 

генотипами СА rs 4588 – 23,7 нг/мл (14,8-35,8) та GT rs 7041 – 28,1 нг/мл 

(17,1-49,6). Генотип СА rs 4588 у 100,0 % випадків поєднувався з 

генотипом GT rs 7041. У пацієнтів із комбінацією генотипів СA/GT 

зафіксовано найнижчі рівні 25(ОН)D у крові – 23,7 нг/мл (14,8-35,8), причому 

60,0±15,5 % (6/10) обстежених із такою комбінацією генотипів мали низький 

рівень забезпеченості VitD (< 30 нг/мл). Науковці, що проводили 

дослідження в цьому напрямку, вказують на те, що особи, які мають 

генетичні фактори ризику, можуть потребувати прийому більш високих доз 

VitD [58,159]. 

Концентрацію 25(ОН)D у межах 20-100 нг/мл мали усі носії 

генотипу GG rs 7041 гена VDBP, що було статистично частіше ніж у 

власників генотипу АА rs 4588 (р=0,015), генотипу GT rs 7041 (р=0,047) та 

генотипу ТТ rs 7041 (р=0,033). 

Носії генотипу АА rs 4588 частіше, ніж пацієнти, що мали GG 

генотип rs 7041, демонстрували небезпечно високі рівні 25(ОН)D (р=0,069). 

У дітей із генотипами АА rs 4588 та ТТ rs 7041 були зафіксовані 

найвищі рівні 25(ОН)D у крові – відповідно 122,6 нг/мл (23,2-124,1) та 

78,6 нг/мл (23,2-124,1). Крім цього, у пацієнтів із генотипом АА rs 4588 

реєструвались нижчі рівні ЛФ, порівняно з дітьми, що мали генотипи GT 

rs 7041 і CC rs 4588 – 185,0 Од/л (147,0-212,0) проти 259,5 Од/л (207,0-334,5), 

(р=0,021) та проти 251,0 Од/л (222,0-346,0), (р=0,016). Це можна пояснити 

достовірно вищими рівнями 25(ОН)D у дітей з генотипом АА rs 4588, 

порівняно з пацієнтами, що мали генотип GT rs 7041 та CC rs 4588. 

Генотип АА rs 4588 у 100,0 % випадків поєднувався з генотипом ТТ 

rs 7041. У пацієнтів з такою комбінацією генотипів концентрація 25(ОН)D 

була найвищою – 122,6 нг/мл (23,2-124,1). Але у переважної більшості носіїв 

такої комбінації (60,0±21,9 %, 3/5) був зафіксований токсичний (>100 нг/мл) 

рівень 25(ОН)D у крові. 
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Отримані результати співпадають з даними датських науковців на чолі 

з Nissen J, які встановили, що у носіїв генотипу АА rs 4588 гена VDBP на 

фоні саплементації холекальциферолом рівень 25(ОН)D у сироватці крові 

підвищувався, порівняно з дітьми, що мали GG генотип [136]. 

Але інші науковці отримували протилежні результати. Зокрема 

результати дослідження, проведеного Iordanidou M. та співавт., вказували на 

те, що генотип ТТ rs 7041 гена VDBP був пов’язаний з нижчою 

концентрацією 25(ОН)D у пацієнтів [108]. Зі свого боку, автори з Йорданії на 

чолі з Lafi Z. M. встановили, що генотипи, які містять варіантний алель rs 

7041 (TT, GT) та rs 4588 (AA, AC), були пов'язані з нижчими рівнями VitD, 

ніж генотипи дикого типу (GG та CC відповідно) [121]. 

Тому для отримання остаточних висновків щодо потенційного впливу 

поліморфізмів гена VDBP на рівень 25(ОН)D у сироватці крові та 

ефективність профілактики VDD доцільним є проведення у майбутньому 

досліджень на більших когортах населення. 

На третьому етапі дослідження було проведене порівняння способів 

профілактики VDD у дітей раннього віку. 

Враховуючи високу частоту симптомів дисфункції ШКТ та 

варіабельність абсорбції холекальциферолу у обстежених дітей, а також 

отримані дані про ризики тривалого використання високих доз 

холекальциферолу, було вирішено порівняти профілактичну ефективність 

саплементів VitD із вмістом 500 МО холекальциферолу в одній дозі 

(стандартна доза у більшості саплементів в Україні, що рекомендується 

здоровим дітям без додаткових чинників ризику) та сполучення 400 МО 

холекальциферолу із Lactobacillus reuteri DSM 17938. При виборі даної 

комбінації спиралися на літературні дані про здатність окремих пробіотичних 

штамів підвищувати всмоктування мікронутрієнтів та активувати рецептори 

до VitD у ШКТ. 
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З метою порівняння і оцінки ефективності різних методів профілактики 

VDD, для подальшого дослідження відібрані 45 дітей, що були рандомізовані 

на 2 групи, зіставні за віком, статтю, видом вигодовування, станом 

здоров’я та за вихідним рівнем 25(ОН)D. 

Діти основної групи протягом періоду спостереження щодня 

перорально отримували 5 крапель олійного розчину холекальциферолу у 

поєднанні з Lactobacillus reuteri DSM 17938 («БіоГая Протектіс з 

вітаміном D3. Краплі»), а пацієнти групи порівняння – 1 краплю олійного 

розчину холекальциферолу (препарат «Вігантол»). 

На момент початку дослідження лише 53,3±7,4 % (24/45) 

рандомізованих для третього етапу пацієнтів, мали концентрацію 25(ОН)D у 

сироватці крові > 30 нг/мл. Рівень 25(ОН)D < 20 нг/мл мали 22,2±6,2 % 

(10/45) та ще троє пацієнтів (6,7±3,7 %) мали глибокий VDD, але без 

клінічних проявів. 

Після проведення контрольних досліджень встановлено, що у дітей, які 

протягом 12 тижнів отримували олійний розчин холекальциферолу у дозі 

500 МО/д, медіана рівнів концентрації 25(ОН)D у сироватці крові становила 

31,3 нг/мл (23,0-41,0) і не відрізнялась від такої на початку дослідження – 

35,2 нг/мл (26,4-41,2), (р=0,566). Крім цього, у 57,1±10,8 % (12/21) дітей даної 

групи рівень 25(OH)D був нижчим, порівняно з вихідним рівнем, але 

перевищував 20 нг/мл. 

Встановлено, що найгірша відповідь на добавку олійного розчину 

холекальциферолу у дозі 500 МО/д була від дітей, які не отримували 

саплементів на момент включення у дослідження, та у яких саплементація 

холекальциферолу розпочалася після 6 міс. життя. Зі свого боку у пацієнтів, 

які на момент первинного обстеження отримували саплементи VitD 

(незалежно від дози і форми препарату) і мали достатній вихідний рівень 

25(ОН)D у сироватці крові, добавка олійного розчину холекальциферолу 

протягом 12 тижнів забезпечила підтримання рівня 25(ОН)D понад 20 нг/мл. 
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У той же час, застосування комбінації 400 МО холекальциферолу у 

сполученні з Lactobacillus reuteri DSM 17938 призвело до підвищення 

концентрації 25(OH)D через 12 тижнів прийому у порівнянні з таким на 

початку дослідження: 37,4 нг/мл (30,2-52,3) проти 28,3 нг/мл (20,8-42,9), 

(р=0,000). На момент проведення контрольного дослідження усі пацієнти 

основної групи мали рівень 25(OH)D, що перевищував 20 нг/мл. Серед них 

75,0±8,8 % (18/24) дітей мали концентрацію 25(OH)D, що перевищувала 

30 нг/мл. 

Аналіз отриманих результатів контрольного дослідження вказував на 

те, що за 12 тижнів прийому призначених препаратів холекальциферолу 

рівень 25(ОН)D у групі порівняння знизився на 11,1 %, а в основній групі 

зріс на 32,2 %. На момент проведення контрольних досліджень концентрація 

25(OH)D у сироватці крові дітей основної групи була статистично вище від 

такої у пацієнтів групи порівняння – 37,4 нг/мл (30,2-52,3) проти 

31,3 нг/мл (23,0-41,0), (р=0,048), що свідчить про покращення абсорбції VitD 

при використанні холекальциферолу у сполученні із Lactobacillus reuteri 

DSM 17938. 

Отримані результати співпадають з даними канадських науковців, які 

при вивченні впливу Lactobacillus reuteri NCIMB 30242 на рівень 

жиророзчинних вітамінів отримали підвищення рівня 25(ОН)D [112]. Крім 

того, у 2005 році авторами із США встановлено, що посилювати експресію 

VDR у кишечнику можуть складові компоненти кишкової мікробіоти [85]. 

Прийом саплементів холекальциферолу у поєднанні з Lactobacillus 

reuteri DSM 17938 позитивно впливав на функцію ШКТ у обстежених дітей. 

Найбільш суттєва динаміка відзначалася збоку частоти та характеристик 

випорожнень. Після призначення комбінованого препарату 

холекальциферолу в обстежених основної групи мало місце збільшення 

частоти дефекацій та пом’якшення консистенції стільця, за рахунок чого 

зникали скарги в батьків на ознаки болісних дефекацій у дітей. Зокрема, 
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батьки, які на початку дослідження скаржились на частоту дефекацій у дітей 

до 3-х р/тиждень, вказували на те, що з 8 тижня спостереження їхні діти 

мали випорожнення щоденно (р=0,029). А на 4 тижні спостереження у 

пацієнтів основної групи зменшилась частота болісних дефекацій. Разом з 

тим, встановлено, що наприкінці 12 тижня прийому препарату у жодної 

дитини не було ознак занепокоєння та плачу під час акту дефекації 

(р=0,029). 

Отримані результати співпадають з даними інших науковців, зокрема 

Кривопустов С. П. в оглядовій статті, датованій 2021 роком, описує серію 

клінічних випадків у дітей раннього віку і вказує на переваги сумісного 

використання Lactobacillus reuteri DSM 17938 та 400 МО холекальциферолу у 

дітей з окремими ФГІР [19]. 

При цьому у пацієнтів групи порівняння, які отримували 

холекальциферол у дозі 500 МО, достовірної динаміки клінічних проявів 

дисфункції ШКТ не відмічалось.  

Серед дітей, які були рандомізовані на дві групи спостереження, 

53,3±7,4 % (24/45) мали обтяжений алергоанамнез: окремі пацієнти мали 

харчову алергію (29,2±9,3 %, 7/24), більше, ніж у половини дітей члени 

родини дитини мали алергічні захворювання (58,3±10,1 %, 14/24), а у трьох 

обстежених спостерігалося поєднання обтяженого особистого та сімейного 

алергоанамнезу (12,5±6,8 %, 3/24). У 26,7±6,6 % (12/45) відмічалось 

підвищення рівня загального IgE. Причому між рівнем загального IgE та 

концентрацією 25(OH)D встановлено достовірний середньої сили щільний 

зворотній кореляційний зв’язок (r=-0,409, р=0,047). Усі пацієнти з 

підвищеними рівнями загального IgE мали вихідний рівень 25(OH)D у крові, 

що не перевищував 30 нг/мл. 

Після проведеної протягом 3-х місяців саплементації препаратами 

холекальциферолу у дозі 500 МО/д значення медіани концентрацій 25(OH)D 

статистично не відрізнялося від такої на початку дослідження: 
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11,1 МО/мл (5,9-21,3) проти 10,3 МО/мл (3,9-28,8), (р=0,454). У той же час, 

контрольні дослідження у пацієнтів, що приймали саплементи 

холекальциферолу у дозі 400 МО у поєднанні з Lactobacillus reuteri 

DSM 17938 протягом 12 тижнів, продемонстрували зниження концентрації 

загального IgE в 2 рази – з 64,1 МО/мл (9,2-120,0) до 31,9 МО/мл (6,4-143,6), 

але достовірної різниці досягнуто не було завдяки значному розкиду даних.  

Подібні результати щодо ефективності Lactobacillus reuteri DSM 17938 

у дітей з обтяженим алергічним статусом отримали швецькі науковці на чолі 

з Forsberg A. Автори дійшли висновку, що пренатальний (з 36 тижня гестації) 

і постнатальний (від 0 до 12 місяців) прийом Lactobacillus reuteri DSM 17938 

значно знижує ризик IgE-асоційованого атопічного дерматиту та чутливість 

до алергенів [88]. 

Значно зріс рівень загального IgE у 16,7±7,6 % (4/24) дітей, у яких 

напередодні контрольного дослідження було загострення алергічного 

захворювання. Поряд з цим, у 45,8±10,2 % (11/24) обстежених була виразна 

позитивна динаміка. 

Порівняння рівня загального IgE у дітей основної групи з групою 

порівняння також не дозволило зробити остаточних висновків, що було 

пов`язано з малим об’ємом вибірки. Водночас пацієнти, які мали високі рівні 

загального IgE, повільніше реагували на саплементацію холекальциферолом 

у дозі 500 МО/д і протягом 12 тижнів спостереження у жодної дитини з 

групи порівняння не вдалося досягти концентрації 25(OH)D > 30 нг/мл. 

Таким чином, використання VitD у дозі 400 МО у поєднанні з 

Lactobacillus reuteri DSM 17938 виявилося більш ефективним для досягнення 

оптимальних рівнів 25(OH)D, покращення показників алергостатусу та 

зменшення проявів дисфункції ШКТ. Усі три групи позитивних ефектів були 

у тісному взаємозв’язку. 

Крім цього, використання холекальциферолу з метою профілактики 

VDD у дозі 400 МО/д відповідає рекомендаціям щодо використання 
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мінімально ефективних профілактичних доз VitD у дітей, представлених у 

«Global consensus recommendations on prevention and management of nutritional 

rickets» [136], «Practical guidelines for the supplementation of vitamin D and the 

treatment of deficits in Central Europe» [144], а також відповідають 

рекомендаціям таких організацій як Institutе of Medіcine [78], Endocrine 

Society [102], Pediatric Endocrine Society [133], Canadian Pediatric Society [93], 

American Academy of Pediatrics [168], American Academy of Family 

Physician [66], National Institute for Health and Care Excellence [136]. 

Відповідно до діючих нормативних документів, представлених у нашій 

країні, зокрема у настанові 0018 (Вітаміни) «Duodecim», рекомендований 

рівень загального надходження, який включає загальну кількість VitD, що 

надійшла з їжею та можливих додаткових препаратів, має становити 

400 МО/д для дітей усіх вікових груп, починаючи з 2-тижневого віку [28]. 

При цьому є дані, які свідчать про те, що вищі дози VitD не зменшують 

кількість ГРІ у зимовий період і не мають переваг для профілактики ГРІ [1]. 

Більш високі дози можуть бути використані у дітей, що відносяться до 

групи ризику розвитку VDD. Але є вказівки на те, що доза VitD, яка, 

ймовірно, не спровокує негативних наслідків для здоров`я дітей віком до 1-го 

року, не має перевищувати 1000 МО/д (ІІІ рівень доказовості) [135]. 

Крім того, експерти ААР наполягають на щоквартальному контролі 

рівня 25(OH)D та моніторингу інших показників ФКО 2 р/рік за умови 

поступлення VitD у добовій дозі вище 400 МО/д (у дітей загрозливих по 

VDD) [168].  

Слід також враховувати необхідність досягнення лікувального 

комплаєнсу з батьками. Оскільки навіть попри рекомендації щодо прийому 

саплементів усім дітям, що увійшли у дослідження, під час контрольного 

опитування батьки 34,4±4,2 % (44/128) дітей указали, що давали своїм дітям 

саплементи нерегулярно, або не давали взагалі. 
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Згідно інформації, отриманої від батьків і внесеної в карти динамічного 

спостереження, встановлено, що протягом 1-го року катамнестичного 

спостереження саплементи VitD продовжували отримувати регулярно 

65,8±5,6 % (48/73) дітей, протягом 2-го року – 52,0±5,8 % (38/73) пацієнтів, 

протягом 3-х років – 39,7±5,7 % (29/73) дітей. 

Ті пацієнти, яким саплементація проводилася регулярно, достовірно 

рідше хворіли РРІ порівняно з тими, що нерегулярно отримували 

холекальциферол в катамнезі: 6,2±3,5 % (3/48) проти 28,0±9,0 % (7/25), 

(р=0,027). Поряд з цим, у дітей, яким саплементація VitD проводилася 

регулярно, достовірно рідше виникали рекурентні епізоди ГОЛ у катамнезі: 

4,2±2,9 % (2/48), проти 24,0±8,5 % (6/25), (р=0,029) пацієнтів із нерегулярним 

прийомом препаратів холекальциферолу. 

Обстежені діти, які мали на момент проведення контрольного 

дослідження рівень 25(OH)D у сироватці крові 20-30 нг/мл, достовірно 

частіше хворіли РРІ (25,0±10,8 %, 4/16) протягом 3-х років спостереження 

порівняно з пацієнтами, що мали рівень забезпеченості VitD, який 

перевищував 30 нг/мл (0/29), (р=0,023). 

Шанси на виникнення повторних епізодів ГОЛ у майбутньому були у 

9 разів вищими у дітей, що мали рівень 25(OH)D у сироватці крові < 30 нг/мл 

(OR=9,00; 95 % СІ: 1,55-52,27), а у разі його виникнення, шанси на 

середньотяжкий перебіг ГОЛ були у 11,4 разів вищими у дітей, що мали 

рівень 25(OH)D у сироватці крові < 30 нг/мл (OR=11,40; 95 % СІ: 1,20-

108,29). 

Таким чином, дана робота є завершеним дисертаційним дослідженням, 

яке дозволило проаналізувати чинники, що впливають на перебіг та 

виникнення повторних епізодів ГОЛ; встановити роль та місце у даному 

процесі VDD та порушень ФКО, а також змін у алергічному статусі; вивчити 

чинники, що впливають на абсорбцію холекальциферолу під час 

саплементації, зокрема функціональний стан ШКТ і генетично-
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детерміновану варіабельність продукції VDBP; довести ефективність 

сполучення холекальциферолу із Lactobacillus reuteri DSM 17938; оцінити в 

катамнезі ефективність покращення статусу VitD щодо профілактики 

рекурентних епізодів та тяжкого перебігу ГОЛ. 
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ВИСНОВКИ 

 

1. Гострий обструктивний ларингіт вражає щорічно до 6 % дітей 

раннього віку та залишається поширеною причиною екстрених госпіталізацій 

і надання невідкладної допомоги, а в 1-3 % госпіталізованих із даною 

нозологією призводить до інтубації трахеї. Частота виникнення повторних 

епізодів захворювання сягає 30-40 %, що зумовлює необхідність пошуку 

ефективних підходів до їх профілактики. 

2. Рекурентні епізоди гострого обструктивного ларингіту 

спостерігалися у більш ніж чверті обстежених дітей раннього віку із 

зростанням частоти таких випадків до 46,4 % у дітей із обтяженим 

алергологічним анамнезом, до 41,1 % – у дітей із дисфункцією шлунково-

кишкового тракту та до 46,1 % – у дітей із дефіцитом/недостатністю 

вітаміну D. 

3. Стан забезпеченості вітаміном D у половини обстежених дітей 

раннього віку із гострим обструктивним ларингітом був недостатнім зі 

статистично нижчими показниками медіани концентрацій 25(ОН)D у 

пацієнтів із повторними епізодами гострого обструктивного ларингіту 

(23,0 нг/мл). Досягнення рівня 25(ОН)D у сироватці крові вище 30 нг/мл 

сприяло зниженню частоти рекурентних респіраторних інфекцій (р=0,023), 

зменшувало шанси на виникнення повторних епізодів гострого 

обструктивного ларингіту (OR=9,00), а у разі розвитку захворювання – 

створювало умови для його більш легкого перебігу (OR=11,40). 

4. Усі показники фосфорно-кальцієвого обміну пацієнтів із гострим 

обструктивним ларингітом знаходились у тісній залежності від рівня 

25(ОН)D у сироватці крові та віку дітей, що підтверджувала наявність 

достовірного середньої сили щільного прямого кореляційного зв’язку між 

рівнем 25(ОН)D і рівнем загального (r=0,552) та іонізованого кальцію 

(r=0,450). Пацієнти з рекурентними епізодами гострого обструктивного 
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ларингіту мали достовірно нижчі рівні загального кальцію та фосфору, 

порівняно з дітьми, у яких на момент первинного обстеження був перший 

епізод гострого обструктивного ларингіту. 

5. Частота більш тяжкого перебігу гострого обструктивного 

ларингіту та повторних епізодів захворювання зростала вдвічі у дітей із 

підвищеними рівнями загального IgЕ. Останні знаходилися у статистично 

значимому  щільному  зворотному  кореляційному  зв'язку  середньої  сили 

(r=-0,299, р=0,000) із концентрацією 25(ОН)D у сироватці крові. 

6. У обстежених дітей з гострим обструктивним ларингітом 

встановлено наявність поліморфних варіантів гена VDBP, які можуть 

впливати на концентрацію 25(ОН)D. Оптимальні рівні 25(ОН)D у сироватці 

крові, незалежно від дози саплементів, демонстрували всі обстежені діти 

раннього віку із генотипом GG rs 7041 гена VDBP; низькі концентрації 

25(ОН)D мали переважно обстежені діти з генотипами СА rs 4588 та 

GT rs  7041; найвищі рівні 25(ОН)D були зафіксовані у дітей з 

генотипами АА rs 4588 та ТТ rs 7041 гена VDBP, які демонстрували високу 

абсорбцію при прийомі саплементів вітаміну D у дозі 500 МО та навіть 

надмірні концентрації 25(ОН)D при тривалому прийомі саплементів у більш 

високій дозі. 

7. Застосування комбінації вітаміну D3 у поєднанні з пробіотичним 

штамом Lactobacillus reuteri DSM 17938 протягом 12 тижнів дозволило 

підвищити медіану концентрації 25(ОН)D у сироватці крові на 32,2 %, 

досягти його рівня понад 30 нг/мл у понад 75,0 % обстежених. Зміни у 

статусі вітаміну D позитивно впливали на функціональну активність 

шлунково-кишкового тракту та частоту рекурентних епізодів гострого 

обструктивного ларингіту. Ефекти застосування вітаміну D3 у комбінації із 

Lactobacillus reuteri DSM 17938 у дітей із обтяженим алергологічним 

анамнезом та підвищеними рівнями IgE були неоднорідними та потребують 

подальшого вивчення. 
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ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

1. У дітей раннього віку з тяжким перебігом та рекурентними 

епізодами гострого обструктивного ларингіту доцільно визначати рівень 

25(ОН)D та, у разі виявлення дефіциту/недостатності вітаміну D, проводити 

відповідні заходи корекції. 

2. При відсутності очікуваної клінічної відповіді від застосування 

саплементів у стандартних рекомендованих дозуваннях та/або при наявності 

низьких/надмірно високих показників 25(ОН)D на тлі проведення 

саплементації, слід провести генотипування на поліморфізми rs 4588 та 

rs 7041 гена VDBP. У разі виявлення генотипів СА rs 4588 та GT rs 7041 – 

підвищити дозу холекальциферолу, а при наявності генотипів АА rs 4588 та 

ТТ rs 7041 гена VDBP – рекомендувати зниження дози саплементів або 

тимчасову відміну їх прийому. 

3. Для профілактики дефіциту вітаміну D у дітей раннього віку, 

починаючи з першого дня народження і старше, рекомендовано 

використовувати комбінацію 108 КУО життєздатних бактерій Lactobacillus 

reuteri DSM 17938 (L. reuteri Protectis™) та 400 МО холекальциферолу у 

крапельній формі – по 5 крапель 1 раз на добу під час їжі, додавши до 

молока/молочної суміші або кип’яченої води кімнатної температури, 

протягом трьох місяців. 
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