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АНОТАЦІЯ 

 

Букулова Н.Ю. Удосконалення комплексної діагностики та 

прогнозування ризику виникнення і клінічного перебігу виразкового коліту у 

дітей. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук  за 

спеціальністю 14.01.10 «Педіатрія». – Державна установа «Інститут педіатрії, 

акушерства і гінекології ім. акад. О.М. Лук’янової Національної академії 

медичних наук України». Київ, 2021. 

 

Дисертацію присвячено удосконаленню діагностичних 

та  прогностичних заходів у дітей з виразковим колітом (ВК) на підставі 

вивчення клінічних особливостей різних форм захворювання, факторів 

ризику, структурних змін слизової оболонки товстої кишки та стану її 

епітеліального бар’єру, предикторів виникнення та перебігу хвороби.  

В роботі використано анкетно–опитувальні, клінічні, біохімічні, 

морфологічні, гістохімічні, іммуногістохімічні, інструментальні, статистичні 

методи дослідження.  

Для визначення поставлених завдань проведено клініко–статистичний 

аналіз 116 історій хвороб дітей з ВК віком 4–18 років в періоді загострення 

хвороби, які находились на обстеженні і лікування у відділенні проблем 

захворювання органів травлення у дітей в 2015–2019 рр, та 52 історії хвороб 

в катамнезі. Для порівняння частоти зустрічаємості факторів ризику 

виникнення ВК проанкетовано 30 матерів здорових дітей (група порівняння). 

Діти за віком були розподілені наступним чином: дошкільного віку  

(4–6 років) – 37 (32 %), шкільного (7–11 років) – 32 (28 %), підлітки  

(12–18 років) – 47 (40 %). Дівчат було 51 (44 %); хлопчиків  – 65 (56 %) 

(р>0,05 у всіх випадках).  
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За результатами клініко–статистичного аналізу у 71 (61 %) дитини 

була діагностована тотальна форма ВК, у 30 (26 %) – сегментарна,  

у 15 (13 %) – дистальна. Тотальні форми частіше зустрічалися у дошкільнят 

(68% випадків) та у підлітків (66% випадків), у школярів – тотальні (47% 

випадків) та сегментарні (41% випадків). Статистичної різниці за статтю в 

групах з різними формами ВК не встановлено (p>0,05).  

Аналіз результатів анкетування батьків дітей з ВК визначили ряд 

факторів ризику виникнення захворювання, частота зустрічаємості яких була 

співставлена з аналогічною частотою у здорових дітей. Встановлено значну 

частоту сімейної схильності до хвороб органів травлення (75% випадків), в 

структурі яких питому вагу мали хронічні коліти (20% випадків), включаючи 

ВК (2%), хворобу Крона (1%), онкопатологію органів травлення (16%), 

колоректальний рак (11%).  

У 74 % матерів дітей з ВК визначено обтяжений акушерський анамнез 

та патологія пологів, в структурі яких мали місце ранній гестоз (40 % 

випадків), загроза переривання вагітності (20 %, р<0,05), анемія вагітних 

(6 %), перенесені інфекції під час вагітності (2 %), кесарів розтин або 

вакуумекстракція (8 %). Аналіз раннього дитинства (1–3 роки) хворих на ВК 

встановив ряд факторів несприятливого преморбідного фону, а саме − 

рецидивуючі кишкові дисфункції (66 %), частий прийом антибіотиків (64 %), 

непереносимість молочних продуктів (44 %); рецидивуючі респіраторні 

захворювання (43 %), супутню патологію органів травлення (43 %), 

паразитарні інфекції (32 %), харчову алергію (24 %), раннє змішане 

вигодування (27 %). Аналіз частоти зустрічаємості показав відсутність 

розбіжностей наведених показників залежно від локалізації запального 

процесу (p>0,05). 

Найбільш вагомими тригерами ВК в обстежених дітей були 

бактеріально–вірусні інфекції (37 %), повторні курси антибіотикотерапії  

(28 %), стрес (8 %); в інших випадках (27 %) – чинник не встановлений. 
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Дебют хвороби у дошкільному віці мав місце у 47 % дітей на відміну 

від 28 % випадків у шкільному та 25 % випадків у підлітковому віці (p<0,05) 

Клінічний перебіг ВК характеризувався повільним розвитком основних 

клінічних симптомів захворювання (88% випадків), наявністю різної частоти 

активності запального процесу в межах однієї і тієї ж клінічної форми: 

тотальна (у 68 % випадків) та сегментарна (в 43 % випадків) форми 

характеризувалися високою активністю, на відміну від 13 % випадків при 

дистальній формі (р<0,05).  

Середній показник педіатричного індексу активності (PUCAI), який 

включав бальну оцінку 6 клінічних проявів хвороби (абдомінальний біль, 

кровотеча з прямої кишки, консистенція і кількість стільця, епізоди нічного 

стільця, рівень активності хворої дитини), при тотальній формі склав 

45,6±1,8 балів, при сегментарній – 37,7±2,7 балів (р<0,05), при дистальній – 

29,7±3,3 балів, (р<0,05). 

В періоді загострення ВК супроводжувався в 7,8 % випадків 

позакишковми симптомами, серед яких афтозний стоматит (2,6 %), еритема 

нодузум (0,9 %), гангренозна піодермія (0,9 %), артралгії (3,4 %); в 43 % 

випадків – супутніми захворюваннями верхніми відділами органів травлення 

– хронічний езофагіт (4%), хронічний гастродуоденіт (38 %), рефлюкс–

езофагіт (12%), гастродуоденальний рефлюкс (9 %). 

Характерними змінами гемограми в періоді загострення були: 

лейкоцитоз (56 %–34%–4%), тромбоцитоз (41 %–7%–0%), підвищення ШОЕ 

(43 %–24%–0%) відповідно активності запального процесу незалежно від 

його локалізації, які мали достовірні розбіжності між собою (р<0,05). Поряд з 

цим відмічено зміни показників протеїнограми (підвищення загального білку 

>80 г/л (13 %), фракції γ–глобулінів >18,8 % (62 %), гіпоальбумінемія (92 %), 

зниження альбуміно–глобулінового (А/Г) коефіцієнту <1,5 (90 %), 

транзиторна гіпертрансаміназемія (22 %).  
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Підвищення концентрації фекального кальпротектину >400 мкг/г 

виявлено у більшості випадків при тотальній та сегментарній формах (47% та 

53%, відповідно, р>0,05); незначне збільшення його концентрації в межах 

50–199 мкг/г діагностовано у 56% дітей з дистальною формою ВК (р<0,05). 

У 100 % обстежених дітей мікробіота кишечника хворих на ВК 

характеризувалася зниженням показників нормофлори, що відносяться до 

філуму Firmicutes, та підвищенням кількості умовно–патогенної мікрофлори, 

які належать до Proteobacteriа (гемолізуючі ешеріхії, умовно патогенні 

ентеробактерії, кокова мікрофлора з  патогенними властивостями, гриби  

р. Candida), ступінь змін яких залежала від активності запально–

деструктивного процесу.   

За результатами ендоскопічних досліджень зміни слизової оболонки 

(СО) товстої кишки в періоді загострення ВК у більшості хворих 

характеризувалися переважанням поверхневих дефектів СО, які були 

діагностовано у 82%–57%–33% дітей (p<0,05) відповідно тотальній, 

сегментарній і дистальній формам над глибокими – 44%–7%–0% (p<0,05, 

відповідно), більшою частотою зустрічаємості при тотальних формах 

контактної кровоточивості (85%–63%–40%, p<0,05), змін судинного малюнку 

(41%–17%–13%, p<0,05) поряд із наявністю типових ознак запалення – 

набряк, гіперемія СО, показники яких не мали достовірних розбіжностей 

(р>0,05) у дітей з різними формами хвороби. Ендоскопічна активність за 

показником индексу Rachmilewitz у хворих з тотальною та сегментарною 

формами ВК відповідала помірному ступеню і становила 5,8±0,3 бала та 

4,1±0,3 бала, відповідно (р<0,05); з дистальною формою – мінімальній 

активності (2,9±0,4 бала, р<0,05). 

Вперше визначені диференціально–діагностичні критерії клініко–

параклінічних ознак різних форм виразкового коліту в стадії загострення.  

За результатами морфологічного дослідження біоптатів СО товстої 

кишки вперше визначено, що в механізмах розвитку загострення всіх 
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діагностованих за локалізацією форм ВК у дітей суттєво значення мають 

зміни як поверхневих, так і глибинних структур (дистрофія епітелію в 

поєднанні із порушенням його гістоархітектоніки, дифузна запальна 

інфільтрації власної пластинки СО кишечника, наявність деформацій крипт, 

крипт–абсцесів, криптитів, дилатація судин), ступінь вираженості яких 

збільшувалася зі зростанням кількості та величини вогнищ ураження СО й 

активності запального процесу, визначаючи прогностично несприятливий 

перебіг хвороби. 

Проведений кореляційний аналіз між показниками активності 

запального процесу в періоді загострення ВК виявив, що найсильніше 

співвідносяться індекси PUCAI та Rachmilewitz (rs=0,71, p<0,05), найслабше – 

PUCAI та гістологічний індекс активності (rs=0,44, p>0,05). Індекси 

Rachmilewitz та гістологічний мали кореляційну залежність помірної сили 

(rs=0,55, p<0,05). 

Гістохімічним та імуногістохімічним методами дослідження вперше у 

дітей з різними за локалізацією клінічними формами ВК в періоді 

загострення встановлено зміни стану епітеліального бар’єру СО товстої 

кишки – зменшення синтезу та щільності слизу, зниження експресії 

основного компоненту слизу секреторного (MUC2) та мембрано–

асоційованого (MUC4) муцинів, компенсаторне збільшення експресії 

трефоїлового фактору (TFF3), що в більшій мірі залежало від активності, ніж 

від локалізації запального процесу. Наявність нейтрофілів із вмістом в них 

глікогену – маркера високої активності запального процесу може бути 

рекомендована як додатковий критерій ступеню тяжкості хвороби та 

обґрунтування обсягу медикаментозної терапії незалежно від локалізації 

ураження товстої кишки. 

Вперше в педіатричній практиці з урахуванням етапності надання 

медичної допомоги дітям з ВК розроблені алгоритм індивідуального 

прогнозування ризику виникнення ВК шляхом застосування послідовної 
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діагностичної процедури Вальда–Генкина (специфічність – 67 %, чутливість 

– 63 %, точність – 66 %); персоналізована математична модель прогнозу 

хронічного безперервно–рецидивуючого перебігу виразкового коліту 

методом множинної регресії (чутливість – 93%, специфічність – 86%, 

точність – 89%). 

Визначено предиктори хронічного безперервно–рецидивуючого 

перебігу ВК: анамнестичні – непереносимість молочних продуктів 

(RR=2,1±0,4, p<0,05); клінічні – індекс PUCAI≥55 балів (RR=10,7±1,0, 

p<0,05); ендоскопічні – індекс Rachmilewitz ≥6 балів (RR=3,6±0,5, p<0,05); 

лабораторні – тромбоцити≥450 х109/л (RR=6,4±0,7, p<0,05), гемоглобин 

≤90 г/л (RR=5,6±0,7, p<0,05), ШОЕ ≥22 мм/год (RR=5,6±0,7, p<0,05), 

лейкоцити ≥13х109/л (RR=3,4±0,7, p<0,05); морфологічні – висока 

гістологічна активність (RR=4,9±0,6, p<0,05), тотальна форма (RR=2,0±0,4, 

p<0,05), наявність криптитів (RR=2,8±0,5, p<0,05), зменшення кількості 

келихоподібних клітин (RR=1,7±0,3, p<0,05), фіброз строми (RR=1,5±0,2, 

p<0,05); гістохімічні та імуногістохімічні – відсутність (0 балів) експресії 

MUC2 (RR=5,5±0,7, p<0,05), забарвлення глікогену в цитоплазмі  нейтрофілів 

(RR=3,6±0,6, p<0,05), низький (1–2 бали) рівень експресії TFF3 (RR=2,5±0,4, 

p<0,05). 

Наукова новизна одержаних результатів полягає отримані нових даних 

щодо сучасного клінічного перебігу ВК в дитячому віці, характерною рисою 

якого є наявність обтяженої родинної спадковості по хворобам кишківника 

(ВК, ХК, колоректальний рак),  надзвичайно ранній початок хвороби  

(4–6 років), повільний розвиток основних клінічних симптомів 

захворювання, переважання тотальних форм, наявність різної частоти 

активності запального процесу в межах однієї і тієї ж клінічної форми, 

відсутність кореляції між клініко–ендоскопічними та гістологічними 

маркерами активності хвороби. 
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Вперше доведена роль структурних порушень СО товстої кишки – 

епітеліального пласту та строми в патогенезі загострення всіх клінічних 

форм ВК, їх взаємозв’язок із ступенем активності запально–деструктивного 

процесу і клінічними проявами захворювання.  

Вперше у дітей з різними за клінічними формами ВК в періоді 

загострення встановлено зменшення синтезу та щільності слизу, зниження 

експресії муцинів – основного компоненту слизу секреторного (MUC2), 

мембрано-асоційованого (MUC4), недостатність компенсаторного 

збільшення експресії трефоїлового фактору (TFF3), що сприяє проникності 

епітеліального бар’єру, втраті толерантності СО товстої кишки до 

різноманітних антигенів, підтримці запального процесу.  

Для практичної охорони здоров’я вперше в педіатричній практиці з 

урахуванням етапності надання медичної допомоги дітям з ВК 

запропоновано розроблені алгоритм індивідуального прогнозування ризику 

виникнення ВК та математичну модель прогнозу хронічного безперервно–
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The dissertation is devoted to the improvement of diagnostic and prognostic 

measures in children with ulcerative colitis based on the study of clinical features of 

various forms of the disease, risk factors, structural changes of the colonic mucosa 

and the state of its epithelial barrier, predictors of the disease. 

Questionnaire, clinical, biochemical, morphological, histochemical, 

immunohistochemical, instrumental, statistical research methods were used in the 

work. 

To determine the objectives, a clinical and statistical analysis of 116 case 

histories of children with UC aged 4–18 years in the period of exacerbation of the 

disease, who were examined and treated in the Department of Digestive Diseases in 

Children in 2015–2019, and 52 case histories in follow–up. To compare the 

frequency of risk factors for UC, 30 mothers of healthy children were surveyed 

(comparison group). Children by age were distributed as follows: preschool age (4–6 

years) – 37 (32%), school age (7–11 years) – 32 (28%), adolescents (12–18 years) – 

47 (40%) . There were 51 girls (44%); boys – 65 (56%) (p> 0,05 in all cases). 

According to the results of clinical and statistical analysis, 71 (61%) children 

were diagnosed with a total form of UC, 30 (26%) – segmental, in 15 (13%) – distal. 

Total forms were more common in preschoolers (68% of cases) and adolescents 

(66% of cases), in schoolchildren – total (47% of cases) and segmental (41% of 

cases). There was no statistical difference by sex in groups with different forms of 

UC (p> 0,05). 

Analysis of the results of the survey of parents of children with UC identified a 

number of risk factors for the disease, the incidence of which was compared with a 
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similar frequency in healthy children. There is a significant frequency of familial 

predisposition to diseases of the digestive system (75% of cases), in the structure of 

which the proportion of chronic colitis (20% of cases), including UC (2%), Crohn’s 

disease (1%), digestive oncopathology (16%), colorectal cancer (11%). 

74% of mothers of children with UC had a burdensome obstetric history and 

pathology of childbirth, in the structure of which there were early preeclampsia (40% 

of cases), the threat of abortion (20%, p <0,05), anemia of pregnant women (6%), 

transferred infections during pregnancy (2%), cesarean section or vacuum extraction 

(8%). Analysis of early childhood (1–3 years) of patients with UC revealed a number 

of factors of unfavorable premorbid background, namely, recurrent intestinal 

dysfunction (66%), frequent use of antibiotics (64%), intolerance to dairy products 

(44%); recurrent respiratory diseases (43%), concomitant pathology of the digestive 

system (43%), parasitic infections (32%), food allergies (24%), early mixed feeding 

(27%). Analysis of the incidence showed no differences in these indicators 

depending on the location of the inflammatory process (p> 0,05). 

The most important triggers of UC in the examined children were bacterial and 

viral infections (37%), repeated courses of antibiotic therapy (28%), stress (8%); in 

other cases (27%) – the factor is not established. 

The onset of the disease in preschool age occurred in 47% of children in 

contrast to 28% of cases in school and 25% of cases in adolescence (p <0.05) 

The clinical course of UC was characterized by slow development of the main 

clinical symptoms of the disease (88% of cases), the presence of different frequency 

of activity of the inflammatory process within the same clinical form: total (68% of 

cases) and segmental (43% of cases) forms were characterized by high activity , in 

contrast to 13% of cases in the distal form (p <0,05). 

The mean pediatric activity index (PUCAI), which included a score of 6 

clinical manifestations of the disease (abdominal pain, rectal bleeding, consistency 

and number of stools, episodes of night stools, the level of activity of the sick child), 
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with a total of 45,6 ± 1,8 points, with segmental – 37,7± 2,7 points (p <0,05), with 

distal – 29,7±3,3 points, (p <0,05). 

In the period of exacerbation of UC was accompanied in 7,8 % of cases by 

extraintestinal symptoms, including aphthous stomatitis (2,6 %), erythema nodosum 

(0,9 %), gangrenous pyoderma (0,9 %), arthralgia (3,4 %); in 43 % of cases –

concomitant diseases of the digestive system – chronic esophagitis (4 %), chronic 

gastroduodenitis (38 %), reflux esophagitis (12 %), gastroduodenal reflux (9 %). 

Typical changes in the hemogram in the period of exacerbation were: 

leukocytosis (56%–34%–4%), thrombocytosis (41%–7%–0%), increased ESR 

(43%–24% –0%), respectively, the activity of the inflammatory process, regardless 

of its localization, which had significant differences (p <0,05). In addition, there were 

changes in the proteinogram (increase in total protein> 80 g/l) (13%), fraction of  

γ–globulins> 18,8% (62%), hypoalbuminemia (92%), decrease in albumin–globulin 

(A/G) coefficient <1,5 (90%), transient hypertransaminasemia (22%). 

Increases in the concentration of fecal calprotectin> 400 μg/g were found in 

most cases in total and segmental forms (47% and 53%, respectively, p> 0,05); a 

slight increase in its concentration in the range of 50–199 μg/g was diagnosed in 56% 

of children with distal UC (p <0,05). 

In 100% of the examined children, the intestinal microbiota of patients with 

UC was characterized by a decrease in normoflora related to the Firmicutes phylum 

and an increase in the number of opportunistic microflora belonging to 

Proteobacteria (hemolyzing Escherichia coli, opportunistic enterobacteria, coccal 

microflora, Candida), the degree of change of which depended on the activity of the 

inflammatory–destructive process. 

According to the results of endoscopic studies, changes in the mucous 

membrane (MM) of the colon in the period of exacerbation of UC in most patients 

were characterized by a predominance of superficial MM defects, which were 

diagnosed in 82%–57%–33% of children (p <0,05), respectively, total, segmental and 

distal forms over deep – 44%–7%–0% (p <0,05, respectively), higher incidence in 
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total forms of contact bleeding (85%–63%–40%, p <0,05), changes in vascular 

Figure (41%–17%–13%, p <0,05) along with the presence of typical signs of 

inflammation – edema, hyperemia MM, the indicators of which had no significant 

differences (p> 0,05) in children with various forms of the disease. Endoscopic 

activity according to the Rachmilewitz index in patients with total and segmental 

forms of UC corresponded to a moderate degree and was 5,8±0,3 points and 4,1±0,3 

points, respectively (p <0,05); with distal form – minimal activity (2,9±0,4 points, p 

<0,05). 

For the first time, differential diagnostic criteria for clinical and paraclinical 

signs of various forms of ulcerative colitis in the acute stage were determined. 

According to the results of morphological examination of MM biopsies of the 

colon for the first time it was determined that in the mechanisms of exacerbation of 

all diagnosed by localization of UC forms in children significant changes in both 

surface and deep structures (epithelial dystrophy in combination with its 

histoarchitectonics, diffuse inflammatory Intestinal MM, the presence of 

deformations of crypts, crypt–abscesses, cryptitis, vasodilation), the severity of which 

increased with increasing number and size of foci of MM and inflammatory activity, 

determining the prognostic course of the disease. 

The correlation analysis between the indicators of the activity of the 

inflammatory process in the period of exacerbation of UC revealed that the strongest 

correlation indices PUCAI and Rachmilewitz (rs=0,71, p<0,05), the weakest – 

PUCAI and histological index of activity (rs= 0,44, p > 0,05). The Rachmilewitz and 

histological indices had a correlation of moderate strength (rs = 0,55, p <0,05). 

Histochemical and immunohistochemical methods of research for the first time 

in children with different localization of clinical forms of UC in the period of 

exacerbation revealed changes in the epithelial barrier of MM colon – a decrease in 

mucus synthesis and density, decreased expression of the main component of mucus 

secretory (MUC2) and membrane–M ) mucins, compensatory increase in the 

expression of trefoil factor (TFF3), which depended more on the activity than on the 
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localization of the inflammatory process. The presence of neutrophils with glycogen 

– a marker of high activity of the inflammatory process can be recommended as an 

additional criterion for the severity of the disease and justification of the volume of 

drug therapy, regardless of the location of the lesion of the colon. 

For the first time in pediatric practice, taking into account the phasing of 

medical care for children with UC, an algorithm for individual prediction of the risk 

of UC by using a consistent diagnostic procedure Wald–Genkin (specificity – 67%, 

sensitivity – 63%, accuracy – 66%); personalized mathematical model for the 

prognosis of chronic continuous–recurrent ulcerative colitis by multiple regression 

method (sensitivity – 93%, specificity – 86%, accuracy – 89%). 

Predictors of chronic continuous–recurrent course of UC were determined: 

anamnestic – intolerance of dairy products (RR = 2,1 ± 0,4, p <0,05); clinical – index 

PUCAI≥55 points (RR = 10,7 ± 1,0, p <0,05); endoscopic – Rachmilewitz index  

≥6 points (RR = 3,6 ± 0,5, p <0,05); laboratory – platelets≥450 x109/l (RR = 6,4 ± 

0,7, p <0,05), hemoglobin ≤90 g/l (RR = 5,6 ± 0,7, p <0,05), ESR ≥22 mm/hr (RR = 

5,6 ± 0,7, p <0,05), leukocytes ≥13x109/l (RR = 3,4 ± 0,7, p <0,05); morphological – 

high histological activity (RR = 4,9 ± 0,6, p <0,05), total form (RR = 2,0 ± 0,4, p 

<0,05), presence of cryptites (RR = 2,8 ± 0,5, p <0,05), decrease in the number of 

goblet cells (RR = 1,7 ± 0,3, p <0,05), stromal fibrosis (RR = 1,5 ± 0,2, p < 0,05); 

histochemical and immunohistochemical – no (0 points) expression of MUC2 (RR = 

5,5 ± 0,7, p <0,05), glycogen staining in the cytoplasm of neutrophils (RR = 3,6 ± 

0,6, p <0,05 ), low (1–2 points) level of TFF3 expression (RR = 2,5 ± 0,4, p <0,05). 

The scientific novelty of the obtained results is the obtained new data on the 

current clinical course of UC in childhood, a characteristic feature of which is the 

presence of burdened familial heredity of intestinal diseases (UC, HC, colorectal 

cancer), extremely early onset of the disease (4–6 years), slow development of the 

main clinical symptoms of the disease, the predominance of total forms, the presence 

of different frequency of activity of the inflammatory process within the same 
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clinical form, lack of correlation between clinical–endoscopic and histological 

markers of disease activity. 

For the first time, the role of structural disorders of the colon – epithelial layer 

and stroma in the pathogenesis of exacerbation of all clinical forms of UC, their 

relationship with the degree of activity of the inflammatory–destructive process and 

clinical manifestations of the disease. 

For the first time in children with different localization of clinical forms of  

UC in the period of exacerbation found changes in the epithelial barrier of the 

mucous membrane of the colon – decreased mucus synthesis, changes in its 

biochemical properties, decreased expression of the main component of mucus 

secretory (MUC2) and membrane–associated (MUC4) , compensatory increase in the 

expression of trefoil factor, which contributes to the progression of the disease. 

For practical health care, for the first time in pediatric practice, taking into 

account the stages of providing medical care to children with UC, the developed 

algorithm for individual prediction of the risk of UC and a mathematical model for 

predicting chronic continuous–recurrent ulcerative colitis. 

The results of the dissertation work are implemented in the work of children’s 

medical institutions (Kyiv, Kharkiv, Sumy,) and the educational process of the 

departments of pediatrics (Kharkiv, Zaporizhia). 

Key words: children, ulcerative colitis, clinic, risk factors, structure of the 

mucous membrane of the colon, mucins, trefoil factor, prognosis 
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 

 

А/Г – альбуміно–глобуліновий коефіцієнт 

ВК – виразковий коліт 

ДЖВП– дискінезія жовчовивідних шляхів 

ДК – діагностичний коефіцієнт 

ЗЗК– запальни захворювання кишечника 

І –  інформативність 

ЛН–лактазна недостатність 

СО– слизова оболонка 

СРБ – С–реактивний білок 

УЗД ОЧП – ультразвукове дослідження органів черевної порожнини 

ФГДС – фіброгастродуоденоскопія 

ФК – фекальний кальпротектин  

ХК– хвороба Крона 

ХННК – хронічний неспецифічний невиразковий коліт 

ШКТ–шлунково–кишечний тракт 

ASCA – анти–Saccaromyces cerevisiae  

AUC – площа під кривою 

MUC2 – муцин 2 

MUC4 – муцин 4 

pANCA – антинейтрофільні цитоплазматичні антитіла  

PUCAI – педіатричний індекс активності виразкового коліту 

TFF3 – трефоїловий фактор 
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ВСТУП 

 

Обґрунтування вибору теми дослідження. Виразковий коліт (ВК) – 

запальне захворювання слизової оболонки товстої кишки нез’ясованої 

етіології, на сьогодні є однієї з найбільш серйозних проблем дитячої 

гастроентерології, актуальність якого зумовлена неконтрольованим ростом 

його поширеності серед дитячого населення у всіх країнах світу, 

прогресуючим перебігом, наявністю тяжких загрозливих для життя хворої 

дитини ускладнень, високим ризиком розвитку колоректального раку, 

ранньою інвалідністю та низькою соціальною адаптацією хворих в подальші 

роки життя [1–7]. 

За багато років вивчення різних аспектів проблеми ВК, переважно у 

дорослих хворих, проведені численні клініко–експериментальні дослідження 

і отриманні нові наукові дані, які суттєво розширили існуючі уявлення 

відносно патогенезу ВК [8–16]. 

В той же час найменш вивченими у дітей залишаються питання 

особливостей клінічного перебігу ВК з урахуванням сімейної схильності до 

захворювань органів травлення, віку, статі хворої дитини, локалізації 

запального процесу, його ускладнень, що обґрунтовує доцільність 

подальшого поглибленого вивчення клінічних фенотипів захворювання в 

дитячому віці. 

На сучасному етапі вивчення проблеми ВК збільшується кількість 

наукових клініко–експериментальних досліджень щодо ролі функціональних 

і структурних порушень слизової оболонки товстої кишки та її епітеліального 

бар’єру, як важливого патогенетичного фактору розвитку та прогресування 

хвороби [17–22]. Дослідженнями у дорослих з ВК доведено, що у відсутності 

відновлення та регенерації слизової оболонки  товстої кишки важливу 

патогенетичну  роль відіграють зміни епітеліально–стромальних 

співвідношень, порушення щільності зовнішнього і внутрішнього шарів 
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слизу, які сформовані секреторними (MUC2) та мембрано–асоційованими 

(MUC4) муцинами, дисбаланс регуляторного впливу трефоїлових пептидів на 

протективні властивості муцинів [23–28]. Нажаль, аналогічні дослідження у 

дітей з ВК, результати яких могли би бути використані для удосконалення 

сучасних протоколів діагностики та лікування ВК в дитячому віці, в наший 

країні не проводилися. 

В прогностичному аспекті важливою є оцінка перебігу ВК в перші роки 

хвороби, особливо на час дебюту, коли визначається характер та тяжкість 

захворювання, розвиток загрозливих для життя ускладнень, можливість 

формування резистентності до базисного лікування та інше [29–32]. 

Але здатність прогнозування перебігу ВК у дітей на момент 

діагностики або на ранніх стадіях захворювання залишається обмеженою, 

хоча надійні прогнози перебігу хвороби дозволяють робити більш 

персоніфікованим і більш ефективним підхід до формування груп ризику 

виникнення ВК, особливо тяжких його форм, що дозволить підвищити 

ефективність лікування,  зменшити кількість небажаних явищ під час терапії, 

мінімізувати ускладнення, які загрожують життю хворої дитини [33–37]. 

Наведені дані літератури вказують на ряд невирішених питань ВК – 

актуальної проблеми педіатрії, а саме – частоти та клінічних особливостей 

фенотипів хвороби, закономірностей її патоморфозу, значимості таких 

патогенетичних факторів як структурна перебудова слизової оболонки та 

епітеліального бар’єру кишківника, можливість прогнозування перебігу 

захворювання, вирішення яких сприяло би  покращенню якості життя дітей 

хворих на ВК. 

Все вищенаведене визначило напрямок, мету і завдання роботи. 

Зв’язок з науковими програмами, планами, темами.  
Дисертаційна робота виконана згідно з планом ДУ Інститут педіатрії, 

акушерства і гінекології ім. акад. О.М. Лук’янової НАМН України» і є 

фрагментом НДР «Вивчити особливості перебігу виразкового коліту у дітей 
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та встановити предиктори прогресування хвороби» (№ державної реєстрації  

01.15U003300). Здобувач є співвиконавцем даної НДР. 

Мета: удосконалення діагностичних та  прогностичних заходів у дітей 

з виразковим колітом на підставі уточнення факторів ризику, визначення 

клінічних форм захворювання та їх клініко-параклінічних особливостей, 

структурних змін слизової оболонки товстої кишки та стану її епітеліального 

бар’єру, предикторів ризику виникнення та перебігу хвороби. 

Завдання дослідження: 

1. Провести  клініко–статистичний аналіз історій хвороб дітей з 

виразковим колітом в періоді загострення хвороби, визначити  фактори 

ризику, частоту клінічних форм захворювання та їх особливості. 

2. Провести порівняльний аналіз клініко–лабораторних та 

ендоскопічних критеріїв різних форм виразкового коліту в періоді 

загострення, визначити диференціально–діагностичні критерії клінічних 

форм ВК та предиктори активності запального процесу. 

3. Оцінити патоморфологічні зміни слизової оболонки товстої кишки у 

дітей з різними клінічними формами в періоді загострення хвороби.  

4. Вивчити стан епітеліального бар’єру товстої кишки в періоді 

загострення виразкового коліту за показниками синтезу слизу і його 

біохімічних властивостей, експресії секреторних (MUC2), мембрано–

асоційованих (MUC4) муцинів та трефоїлового фактору (TFF3) у дітей з 

різними формами захворювання. 

5. Розробити алгоритми прогнозування ризику виникнення та 

клінічного перебігу ВК у дітей. 

Об’єкт дослідження: виразковий коліт у дітей. 

Предмет дослідження – фактори ризику виникнення ВК та його 

несприятливого перебігу, сучасний клінічний перебіг, структура слизової 
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оболонки товстої кишки, епітеліальний бар’єр слизової оболонки товстої 

кишки. 

Методи дослідження: анкетно–опитувальні, клінічні, біохімічні, 

морфологічні, гістохімічні, іммуногістохімічні, інструментальні, статистичні. 

Наукова новизна одержаних результатів. Отримано нові дані щодо 

сучасного клінічного перебігу ВК в дитячому віці. Показано, що для дітей з 

ВК характерними особливостями є зростання частоти обтяженої родинної 

спадковості по запальним і онкологічним захворюванням кишечника,  

надзвичайно ранній початок хвороби (4–6 років), повільний розвиток 

основних клінічних симптомів захворювання, переважання тотальних форм 

ураження кишечника, наявність різної активності запального процесу в 

межах однієї і тієї ж клінічної форми, відсутність кореляції між клінічними та 

гістологічними маркерами хвороби. 

Вперше надана клініко–параклінічна характеристика основних за 

локалізацією форм ВК (тотальна, сегментарна, дистальна) з урахуванням  

активності запального процесу, структурних змін СО товстої кишки та 

епітеліального бар’єру; визначені їх диференціально–діагностичні критерії. 

Вперше доведена роль структурних порушень СО товстої кишки – 

епітеліального пласту та строми в патогенезі загострення всіх клінічних 

форм ВК, їх взаємозв’язок із ступенем активності запально–деструктивного 

процесу і клінічними проявами захворювання. 

Вперше у дітей з різними за клінічними формами ВК в періоді 

загострення встановлено зменшення синтезу та щільності слизу, зниження 

експресії муцинів – основного компоненту слизу секреторного (MUC2), 

мембрано-асоційованого (MUC4), недостатність компенсаторного 

збільшення експресії трефоїлового фактору (TFF3), що сприяє проникності 

епітеліального бар’єру, втраті толерантності СО товстої кишки до 

різноманітних антигенів, підтримці запального процесу. 
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Вперше в педіатричній практиці з урахуванням етапності надання 

медичної допомоги дітям з ВК розроблено алгоритм індивідуального 

прогнозування ризику виникнення ВК, створено математичну модель 

прогнозу хронічного безперервно–рецидивуючого перебігу виразкового 

коліту.   

Практичне значення одержаних результатів. Для практичної ланки 

охорони здоров’я запропоновано критерії формування груп ризику 

виникнення ВК серед дітей з гастроентерологічною патологією. 

Для підвищення ефективності діагностики клінічних форм ВК в 

дитячому віці запропоновано використання диференціально–діагностичних 

критеріїв, заснованих на достовірності розбіжностей клінічних, 

лабораторних, ендоскопічних та гістологічних ознак. 

Розроблено математичну модель прогнозування хронічного 

безперервно–рецидивуючого перебігу ВК у дітей, що сприятиме підвищенню 

ефективності лікування, попередженню формуванню важких його 

ускладнень, підвищенню якості життя хворих.   

Впровадження результатів дослідження в практику. Результати 

дослідження впроваджено в роботу установ: «Київська міська дитяча 

клінічна лікарня №2», КНП КОР «Київська обласна клінічна лікарня», КНП 

«Міська дитяча клінічна лікарня № 19» (м. Харків), КНП «Дитяча клінічна 

лікарня Святої Зінаїди» (м. Суми), кафедри гастроентерології ФРМ ДЗ 

«ЗМАПО МОЗ України» (м. Запоріжжя), кафедри підліткової медицини 

ХМАПО (м. Харків). 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є завершеним 

науковим дослідженням. Автором особисто проведено інформаційний 

пошук, аналіз наукової літератури за темою дисертації, визначено мету і 

завдання дисертаційної роботи, сформовані групи спостереження, обрані 

методи досліджень, що були необхідні для виконання роботи, проведено збір 

первинного матеріалу. Самостійно проведена систематизація та статистична 
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обробка первинного матеріалу із застосуванням сучасних методів 

статистичного аналізу. Автором написано текст дисертації, сформульовані 

висновки та практичні рекомендації, проведено впровадження отриманих 

результатів у лікувальну практику та підготовлено до друку статті, тези, 

проведено виступи на науково–практичних конференціях. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертації 

було викладено на: науково–практичній конференції «Актуальні питання 

дитячої гастроентерології» (Київ, 2017), ХІІ Конгресі педіатрів  України 

«Актуальні проблеми педіатрії» (Київ, 2017), науково–практичній 

конференції молодих вчених, присвяченої 25–річчю НАМН України (Київ, 

2018; доповідь відмічено дипломом за кращу наукову роботу), Конгресі з 

міжнародною участю «Актуальні питання дитячої гастроентерології» (Київ, 

2018), науково–практичній конференції з міжнародною участю «Запальні та 

функціональні захворювання кишечника» (Київ, 2018), IV Конгресі з 

міжнародною участю «Актуальні питання дитячої гастроентерології» (Київ, 

2019), науково–практичній конференції з міжнародною акредитацією 

«Інновації в дитячій гастроентерології та нутриціології в практиці педіатра і 

сімейного лікаря»  (Харків, 2021). 

Публікації. Основні положення дисертації викладено у 11 друкованих 

наукових працях, з них 7 – в журналах, що включено ДАК України до складу 

спеціалізованих наукових видань України в галузі медичних наук, 2 – в 

зарубіжних виданнях; 2 тези – у збірниках матеріалів наукових конференцій; 

отримано патент на корисну модель. 
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РОЗДІЛ 1 

ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ 

 

Однією з актуальних медико–соціальних проблем дитячої 

гастроентерології були і залишаються запальні захворювання кишечника 

(ЗЗК), серед яких виразковий коліт (ВК) і хвороба Крона (ХК) є найбільш 

значимими внаслідок відсутності, в першу чергу, даних щодо етіології 

захворювань [5, 7, 38, 39].  

ВК - хронічне запальне захворювання, що викликає безперервний 

запальний процес у слизовій оболонці товстого кишечника, як правило, без 

формування гранульом за даними біопсії. ВК вражає пряму кишку і різні 

ділянки товстого кишечника, характеризується рецидивуючим, ремитуючим 

перебігом [5].  

За тяжкістю перебігу, частотою ускладнень і летальності ЗЗК в 

переважній більшості країн займає одне з провідних місць в структурі хвороб 

шлунково–кишкового тракту (ШКТ). При цьому поширеність ВК неухильно 

зростає і становіть на сьогоднішній день від 40 до 150 на 100.000 дитячого 

населення. Захворюваність ЗЗК у дітей зростає у всьому світі, як у нових 

індустріальних, так і в країнах, що розвиваються, однак точних оцінок бракує 

[40]. Адміністративні дані Канади про охорону здоров’я населення, що 

базуються на популяції, показали, що захворюваність на дитячі ЗЗК 

становить 9,68 на 100 000 населення, що означає, що в Канаді спостерігається 

один з найвищих показниікв захворюваності на дитячі ЗЗК у світі [41]. Крім 

того, це дослідження не виявило змін у загальній захворюваності протягом 

усього періоду дослідження між 1999 і 2010 рр. Однак було відмічено про 

збільшення захворюваності ЗЗК у дітей у віці від 0 до 5 років. 

Gurram B. et al. (2019) надає расові та географічні відмінності 

захворюваності. У Британській Колумбії у південних азіатів рівень 

захворюваності на дитячі ЗЗК утричі вищий, ніж у азіатських країн, що не 
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належать до Південної Азії, і вони мали чіткий фенотип із більш 

широкомасштабною хворобою товстої кишки та важкими захворюваннями 

порівняно з населенням азіатських та латиноамериканських країн; ВК 

розвивається частіше, ніж ХК. У популяційному дослідженні в Європі 

сукупні показники захворюваності на ХК та ВК у західноєвропейських 

регіонах були вдвічі вищими, ніж показники у східноєвропейських, що 

вказує на географічні коливання захворюваності на ЗЗК [42]. 

Захворюваність на ВК у дітей коливається від 1 до 15 випадків на 

100.000 жителів в Північній Америці і Європі, що становить приблизно 15–

20% від хворих на ВК різного віку [6, 43–45] (табл. 1.1).  

 

Таблиця 1.1 

Діапазон захворюваності на виразковий коліт у дітей із 
стратифікацією за континентами та географічними регіонами 

Регіон 

Захворюваність 
ВК  

на 100.000 

Період 

(роки) 
Автор 

Європа:    

Північ–Захід 0,3–15 1951–2017 Sýkora J. et al  (2018) [6] 

Схід 0,9–5,2 1997–2015 Sýkora J. et al  (2018) [6] 

Південь 0,1–9,6 1978–2005 Sýkora J. et al  (2018) [6] 

Хорватія 3,87 2016–2017 Ivković L et al. (2020) [44] 

Фінляндія 10–15 2000–2014 Virta LJ et al. (2017) [43] 

Чехія 2 2000–2015 Schwarz J et al. (2017) [45] 

Чехія (Південна 
Моравія) 0,9–4 2002–2017 Jabandziev P et al. (2020) [46] 

Україна 3,9 2014–2015 Степанов Ю.М. (2017) [47] 

Північна 
Амеріка 

0,5–10,6 1940–2010 Sýkora J. et al  (2018) [6] 

Азія 0,2–3,9 1968–2012 Sýkora J. et al  (2018) [6] 

Австралія 0,4–1 1971–2015 Sýkora J. et al  (2018) [6] 

Канада 2,35 1999–2010 Benchimol E.I. et al (2017) [41] 

 

Sýkora J. et al  (2018) в наведеному  огляді розглянули сто сорок 

досліджень з 38 країн. Аналіз часових тенденцій продемонстрував зростання 
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або стабільність захворюваності ВК у дітей в Північній Америці, Європі та 

Океанії та зростання захворюваності в нових індустріальних країнах Азії, 

Близького Сходу та Африки (46% повідомлень). Частота розвитку ВК значно 

варіювала залежно від географічного регіону. Регіонами з найвищими 

показники ВК були 15,0 / 100000 у Європі та 10,6 / 100000 у Північній 

Америці [6]. 

Virta L.J. et al. (2017) відмічають більші темпи приросту річної 

захворюваності на ВК [+3,8%; 95% ДІ: 2,7–5,0], ніж для ХК [+2,5%; 95% ДІ: 

1,0–3,8] серед фінських дітей у період 2000–2014 рр. Найбільш виражений 

приріст спостерігався у підлітків у віці 16–19 років [+4,8%; 95% ДІ: 2,9–6,7]. 

Для дітей віком до 10 років темпи змін залишалися низьким [43].  

В Україні в структурі захворюваності на ВК у дітей становлять 3,9%; 

найвища поширеність зареєстрована в м. Київ (0,12 на 1000 дітей) [47]. 

Таким чином, у всьому світі захворюваність на ВК значно відрізняється 

залежно від географічних районів. Постійно зростаючий рівень 

захворюваності на дитячі ВК з часом вказує на її появу як глобальну хворобу, 

що припускає, що дослідження повинні розглядати фактори екологічного 

ризику серед дитячих когорт. 

Тенденція до збільшення захворюваності на виразковий коліт серед 

осіб працездатного віку, а також серед дітей і підлітків, прогресуючий 

перебіг із частими рецидивами та небезпечними для життя ускладеннями, 

значна інвалідизація та смертність обумовлюють чимале медико–соціально–

економічне значення цієї проблеми, яка вимагає компетенції як педіатрів, 

терапевтів, так і хірургів [38, 48, 49]. 

Перші описи виразкового коліту із зіставленням клінічних проявів 

захворювання і даних автопсій наведені K. Rokitansky та S. Wilks (1859). 

Великий внесок у вивчення ВК зробили Г.А. Алексєєв (1927), A.B. Chron 

(1925) й особливо Zochart–Mummery (1905), який вперше подав прижиттєвий 

опис структурних змін товстої кишки на підставі ректросигмоскопії, а також 
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E. Stierlin і R. Kienbock (1913), котрі описали рентгенологічну картину ВК. 

ВК у дітей вперше охарактеризував H.F. Helmholtz у 1923 р. В Україні 

фундатором вчення про виразковий коліт  у дітей є академік О.М. Лук’янова.  

ВК зустрічається у дітей всіх вікових груп, тобто його перебіг 

доводиться на ті періоди дитинства, коли іде диференційовка побудови 

внутрішніх органів, формуються поведінкові й інтелектуальні та 

психологічні особливості дитини, відбувається значна перебудова 

ендокринної системи організму [50]. Виходячи з наведеного, стає зрозумілим 

втягування в патогенний процес багатьох систем і органів хворої дитини, що 

суттєво обтяжує перебіг самого ВК і має негативний вплив на ефективність 

його лікування. 

В теперішній час запальні захворювання кишечника, зокрема  

виразкового коліту та хвороби Крона, є надзвичайно актуальною і складною 

проблемою. 

 

 

1.1 Сучасні уявлення про патогенез  і механізми  розвитку ВК 

 

Після опису запальних захворювань кишечника близько ста років тому 

були запропоновані численні гіпотези в якості можливих механізмів 

розвитку, які включають: інфекції, токсичні речовини, психогенні 

порушення, нестача харчування, алергічні реакції, порушення судинної або 

лімфатичної циркуляції, надлишок або недолік імунної відповіді в зв’язку зі 

зменшенням впливу бактерій або глистів. Більшість з них були визнані 

недійсними і забуті. Але сьогодні, незважаючи на відсутність пояснення 

механізму розвитку виразкового коліту, його патогенез пов’язують з чотирма 

основними компонентами: навколишнє середовище, мікробом кишечника, 

стан імунної системи і генетичні чинники [51].  
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Етіологічні фактори. До теперішнього часу не виявлено етіологічні 

фактори, що викликають розвиток запальних захворювань кишечника, в тому 

числі і ВК. У ґенезі захворювання обговорювалась роль різних інфекційних 

агентів. Так, під час епідеміологічних досліджень, що проводилися в Англії, 

показало, що епідемічний паротит, перенесений у віці до 2 років, показав 

статистично достовірно пов’язаний з більшою частотою згодом 

захворюваністю ВК. Дослідження в Північній Кароліні (США) 

продемонстрували аналогічні результати: отримана залежність ймовірності 

розвитку ВК із загальною частотою перенесених цими хворими дитячих 

інфекцій. Ймовірно, вплив різних мікроорганізмів, зокрема патогенної 

мікрофлори кишечника, можна розглядати в якості тригера, що приводить до 

спотвореної імунної відповіді організму [12, 52].  

Генетичні фактори. Роль генетики у формуванні ВК базується на 

відомих даних про сімейні випадки даної патології, підтверджених 

епідеміологічними дослідженнями. Показано, що відносний ризик розвитку 

ВК у дітей із сімей, де хоча б один з батьків страждає цим захворюванням, в 

10–15 разів вище, ніж у загальній популяції [8]. Є всі підстави вважати, що 

тип класів HLA І і ІІ фенотипічно визначають ВК – його поширеність, 

позакишкові прояви, відповідь на проведену терапію та ін. Так, встановлено, 

що варіації в генах IL–b і IL–1ra зумовлюють розвиток остеопорозу; 

артропатії І типу асоціюються з HLAB*27 і HLAB*35, а ІІ типу – з HLAB*44 

і MICA*008; у пацієнтів з алеллю HLA DRB1*0103 діагностуються важкі 

форми захворювання з позакишковими проявами і високим ризиком 

хірургічного лікування  (рис. 1.1) [54]. 

Реальний прогрес у вивченні генетичних факторів ВК і ХК пов’язують з 

відкриттям генів, асоційованих з даною патологією – NOD2 / CARD 15, ATG 

1, IRGM тощо [14, 55–57]. 
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Рис. 1.1. Локуси, пов’язані із запальними захворюваннями кишечника 

 

Більшість клінічних варіантів хвороби пов’язують з генами, що 

опосередковують імунну відповідь, розпізнавання бактерій, їх процесинг і 

буферну функцію епітелію. Зокрема, продемонстровано, що варіації генів 

NOD2, ATG1, IRGM обумовлюють аномалії в розпізнаванні або переробці 

бактерій, що в свою чергу, визначає неадекватність відповіді імунної системи 

кишечника і формування в ньому запального процесу [58–60]. 

В даний час відкрито понад 200 генів, асоційованих із запальними 

захворюваннями кишечника, роль кожного з них у патогенезі цих 

захворювань ще належить уточненню [51, 52, 61].  

Імунні фактори. На істотну роль імунної системи в патогенезі запальних 

захворювань кишечника вказують, насамперед, клініко–лабораторні та 

морфологічні ознаки захворювання: хронічний рецидивуючий перебіг 

хвороби, наявність позакишкових проявів (артрити, еритема, увеїти та ін.), 

нейтрофільних перинуклеарних антитіл (pANCA), лімфоїдноплазматичний 

характер запального процесу в кишечнику, велика кількість 

імуноглобулінпродукуючих клітин у власній пластинці слизової оболонки 

товстої кишки [62, 63]. 
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В даний час висловлено точку зору про те, що патогенетичний розвиток 

запалення при ВЗК починається зі змін мікробіоти і появи в кишечнику 

невідомих антигенів, які при певних генетично детермінованих дефектах 

імунної системи, ініціюють каскад запальних реакцій, формуючих клінічну 

картину ВК [62]. 

У реалізації іммуноопосредованного пошкодження кишечника основну 

роль грають Th–2 клітини, що продукують протизапальні цитокіни (TNF–α, 

IL–1b, IL–4, IL–2, IL–15, IL-17A, IL–22), а також макрофаги, молекули 

адгезії, нейропептиди, хемокіни, що регулюють фіброз (NFα–TGF TNF1) [64, 

65]. Заслуговують на увагу дані про те, що вроджений імунітет (моноцити, 

дендритні клітини, NKT–клітини, інтегріни, прозапальні цитокіни та ін.) 

може мати більшу значимість у патогенезі ВК, ніж адаптаційні реакції, хоча 

обидва типи імунітету беруть участь одночасно, але можливо, на різних 

стадіях формування хвороби [64, 66]. 

Кишковий бар’єр. Зростаючий обсяг інформації щодо патофізіології 

ВЗК вказує на суттєву роль в їх розвитку підвищеної кишкової проникності 

[15, 21, 67]. Відомо, що слизова оболонка товстої кишки толерантна по 

відношенню до агресивних факторів  – харчовим, бактеріальним, лікарським, 

завдяки товстому шару в’язкого слизу, що її покриває і представленої 

полідисперсними глікопротеїдами, секреторному IgA і пептидам з 

антимікробними властивостями [68–71]. 

Відстоюється точка зору про те, що резистентність слизового бар’єру 

кишечника, що забезпечує харчову толерантність і захист проти патогенних 

мікроорганізмів, – ключова ланка патогенезу даної патології [15, 72].  

Проведеними в останні десятиліття клініко–експериментальними 

розробками з вивчення ролі кишкової цитопротекції в патогенезі ВЗК у 

дорослих хворих переконливо доведено, що в основі підвищеної проникності 

слизового бар’єру кишечника істотна роль належить структурно–

функціональним змінам пре– й епітеліального шару бар’єру, зменшенню 
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синтезу слизу, експресії секреторних і мембранозв’язаних муцинів, 

трефоілового фактора TFF–3, що забезпечують щільність і в’язкість слизу 

[24, 73-75]. 

У людини визначені 3 різновиди трефоілових факторів:TFF–1 (или PS2),  

TFF–2 (або спазмолітичний поліпептид SP) и  TFF–3 (або кишковий 

поліпептид ITF). Переважна локалізація TFF–3 – у тонкому і товстому 

кишечник, де він виробляється келихоподібних клітинами [74]. 

Встановлено, що зміни вуглеводних структур слизу при ВК викликають 

порушення кількісного й якісного складу мікрофлори кишечника, що є ще 

одним вагомим аргументом на користь істотної ролі порушень мікробіоти в 

патогенезі даної патології. Крім цього, доведені порушення структури і 

функції глікокаліксу, які ведуть до зміни експресії ряду трансмембранних 

муцинів. Проведені дані підкреслюють важливість ролі резистентності 

слизового бар’єру кишечника, порушення якого є наслідком дезорганізації 

структурних і фізико–хімічних властивостей слизу і глікокалікса [75]. 

Фактори ризику. Отстутствие даних про етіологію ЯК, визначило 

інтерес педіатрів до можливих факторів ризику розвитку цієї патології. 

Із числа тригерних факторів велике значення надають ролі 

психологічного стресу, стереотипу харчування (переважання в раціоні 

тваринних жирів, білків, рафінованих вуглеводів), дефіциту вітаміну Д, 

прийому нестероїдних протизапальних препаратів, непереносимості лактози, 

раннього штучного вигодовування, кишкових інфекцій, патології вагітності 

тощо [76–81]. 

Таким чином, після опису запальних захворювань кишечника близько 

ста років тому були запропоновані численні гіпотези в якості можливих 

механізмів розвитку, які включають: інфекції, токсичні речовини, психогенні 

порушення, нестача харчування, алергічні реакції, порушення судинної або 

лімфатичної циркуляції, надлишок або недолік імунної відповіді в зв’язку зі 

зменшенням впливу бактерій або глистів. Більшість з них були визнані 
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недійсними і забуті. Але сьогодні, незважаючи на відсутність пояснення 

механізму розвитку виразкового коліту, його патогенез пов’язують з чотирма 

основними компонентами: навколишнє середовище, мікробіом кишечника, 

стан імунної системи і генетичні чинники.   

За сучасними уявленнями ВК розглядається як багатофакторне 

захворювання, у формуванні якого провідну роль відіграють генетична 

схильність, дефекти вродженого й адаптацивного імунітету, порушення 

бар’єрної функції кишечника, складу мікробіоти,  фактори навколишнього 

середовища. 

 

1.2 Клінічні прояви виразкового коліту в дитячому віці 
 

Незважаючи на велику кількість наукових досліджень, багато питань 

проблеми виразкового коліту в дитячому віці залишаються не з’ясованими.  

Перш за все, це відноситься до вивчення клінічного перебігу хвороби. 

Аналіз сучасних публікацій, присвячених проблемі ВК в дитячому віці, 

свідчать про еволюцію клініки данного захворювання, а саме – зміщення 

дебюту ВК на більш ранній вік дитини, збільшення частоти тотальних форм 

хвороби, відсутність кореляцій між клінічними ознаками хвороби та 

загальноприйнятими лабораторними й ендоскопічними маркерами 

активності запального процесу. Зростає потік інформації про те, що 

формування схильності людини до запальних захворювань кишечника 

починається ще в пренатальному, неонатальному і ранньому дитячому віці 

[30, 82-85]. 

В даний час дослідники акцентують увагу на значущість фенотипів 

виразкового коліту, в основу яких покладено локалізацію патологічного 

процесу і, як показано низкою клініцистів у дорослих хворих, протяжність 

запально–деструктивного процесу в товстій кишці визначає гостроту і 

тяжкість захворювання [86,87].  
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ВК зустрічається у дітей всіх вікових груп від народження до 18 років 

припадає з тими періодами дитинства, коли іде диференційовка побудови 

внутрішніх органів, формуються поведінкові, інтелектуальні та психологічні 

особливості дитини, відбувається значна перебудова ендокринної системи 

організму. Виходячи з наведеного, стає зрозумілим втягування в патогенний 

процесс багатьох систем і органів хворої дитини, що суттєво обтяжує перебіг 

самого ВК і має негативний вплив на ефективність його лікування [50, 88]. 

Згідно сучасних публікацій, ВК частіше маніфестує у віці від 10 до  

17 років, пік захворюваності припадає на підлітковий вік [89]. 

У той же час деякі автори вказують на зростання дебюту ЯК в більш 

ранньому віці, який характеризується яскравою клінічною картиною –

ліхорадка, блювота, діарея, кров в стільці, втрата маси тіла, відображаючи 

ступінь тяжкості захворювання у дітей перших 3–х років життя [90, 91]. 

Заслугують на увагу дані про гендерні відмінності пацієнтів з ВК. 

Попередніми дослідженнями  було показано, що у хлопчиків виразковий 

коліт однаково часто зустрічається в дошкільному, шкільному і 

препубертатном періоді: у дівчаток має тенденцію до підвищення частоти в 

препубертатному періоді [92]. 

Сьогодні на думку фахівців значну роль відіграє сімейна схильність до 

хвороб органів шлунково–кишкового тракту, зокрема захворювань 

кишечника, етапи перинатального періоду, тривалості грудного годування, а 

також хвороби які формують несприятливий преморбідний фон дитини. 

Клінічні дисфункції в ранньому дитинстві, часті респіраторні симптоми 

ендогенної інтоксикації зустрічаються у всіх пацієнтів з ВК, до них 

відносяться астенічні прояви, трофічні порушення, лихоманка, 

субфебрилітет, прискорення ШОЕ, лейкоцитоз з лівостороннім зрушенням у 

формулі, токсичну зернистість нейтрофілів, тромбоцитоз, підвищення 

«гострофазових білків» в протеінограммі, С–реактивного білка (СРБ), 

фібриногену, ступінь вираженості яких має залежність від активності 



36 

 

запалення, площі ураження кишечника, рівня резистентності бар’єрної 

функції кишкової стінки [4, 82, 83, 85].  

У частини пацієнтів з ВК спостерігаються позакишкові симптоми –

ерітема нодозум, реактивний артрит, ураження очей (увеїт), реактивний 

гепатит тощо. Ці ознаки, як правило, виникають одночасно із загостренням 

хвороби і зникають у міру згасання активності запального процесу [93-95]. 

Частим проявом запальних захворювань кишечника у дітей є затримка 

росту. Виразковий коліт, як правило, проявляється з менш вираженим 

зниженням росту, ніж при хворобі Крона, хоча пацієнти можуть 

постраждати. Затримка росту, якщо її не виправити, може зменшити 

кінцевий зріст дорослої людини. Втрата ваги, зменшення кісткової маси та 

затримка пубертатного періоду також є проблемами, пов’язаними із 

затримкою росту у нещодавно діагностованих пацієнтів з ЗЗК [96, 97]. 

За наявності ВК у дітей суттєво погіршується якість їх життя, причому 

основними детермінантами цих змін є насамперед вираженість больового 

абдомінального синдрому, наявність гемоколіту та соціальної дезадаптації, а 

також рівень тривожності, втомлюваність, порушення сну й прояви депресії 

[83, 98–102]. 

Класифікація ВК, запропонована (О.М. Лук’яновой, М.Ф. Денисової 

(2004) [1] до теперішнього часу не переглядалася і включає основні 

положення, які характеризують хворобу по клінічної ступені активності 

запального процесу та таких ускладнень, які найбільш часто зустрічаються в 

дитячому віці. 

Для оцінки ступеня клінічної активності ВК ESPНGAN 

запропонований педіатричний індекс активності (PUCAI), який включає ряд 

ознак: абдомінальний біль, ректальні кровотечі, консистенція калу, кількість 

стільця на добу, епізоди нічного стільця, рівень активності, оцінюваних в 

балах; сума балів характеризує високу, помірну або мінімальну клінічну 
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активність, дає можливість об’єктивно оцінювати динаміку клінічних 

синдромів ВК і коригувати лікування [103, 104]. 

За даними літератури найбільш частими симптомами маніфестації ВК є 

больовий абдомінальний синдроми, колітичний, диспептичний, 

інтоксикаційний, синдром гемоколіту, порушення фізичного розвитку. 

Інтенсивний абдомінальний синдром переважно перед актом дефекації з 

локалізацією в лівій здухвинній ділянці у періоді загострень характерні для 

невеликої групи пацієнтів. У більшості випадків ВК характеризується 

інтенсивними нападами без чіткої локалізації болями в животі, найчастіше 

пов’язаними з актом дефекації, тенезмами, стресом у зв’язку з проведенням 

таких діагностичних досліджень як взяття крові, колоноскопія тощо  [4, 105]. 

Симптоми колітичного синдрому можуть бути різними: від появи 

кашицеобразного стільця до діареї зі стислістю дефекацій від 5–и і більше 

разів на добу, в тому числі і в нічний час [4, 104]. При підвіщенні активності 

хвороби постійними скаргами хворих на ВК дітей є діарея як в дений, так и в 

нічний час із частотою стільця до 8–9 разів на добу і фекалії містять слиз, 

домішки неперетравленої їжі, домішки крови. 

Діагностика та лікування дітей з ВК проводяться відповідно до 

клінічного протоколу діагностики та лікування ВК, затвердженим МОЗ 

України від 29.01.2013 № 59 [106] рекомендаціями ESPGHAN/ECCO 

(2014, 2018) [104, 107]. 

Діагностичний блок включає основні методи лабораторної діагностики 

(загальний аналіз крові, біохімічний аналіз крові, протеінограмма, СРБ, 

фекальний кальпротектін), інструментальної (УЗД органів черевної 

порожнини, ФГДС, рентгенологічні методи дослідженя, колоноскопію з 

біопсією слизової оболонки шлунка, 12–ти палої кишки, товстої кишки 

(сходова біопсія) морфологічної діагностики. Визначення форми виразкового 

коліту проводять шляхом розрахування педіатричного індексу активності 
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захворювання, розробленого спільно ЕССО, Porto IBD Woking Group of 

ESPGHAN та  ESPGHAN [104, 108].  

Запалення при ВК характеризується підвищеним рівнем деяких 

молекул, що широко вивчені, але не всі включені в лабораторний режим. 

Деякі з них пов’язані із запальною реакцією гострої фази, коагуляцією та 

фібринолізом (фібриноген, плазміноген, компоненти комплементу), 

інгібіторами протеїнази (α1–антитрипсин та α1–анти–хімотрипсин), 

транспортними білками (гаптоглобін та церуплазмін) та іншими білками 

сироватки крові та цитокіни. Підвищений вміст тромбоцитів і лейкоцитів 

також може свідчити про запалення, але їх не вважають суворо пов’язаними 

із запаленням кишечника [109].  

С–реактивний білок, анти–Saccaromyces cerevisiae (ASCA) та 

антинейтрофільні цитоплазматичні антитіла (pANCA) є найбільш широко 

використовуваними показниками [57, 110, 111].  

Антитіла до Saccharomyces cervisiae (ASCA) –антитіла, які 

використовуються для ідентифікації хворих на ЗЗК, які часто є позитивними 

(39% –79% хворих на ХК, 5% –15% хворих на ВК) [134], однак значна 

частина (14% –18%) здорових людей також позитивна до цих антитіл, що 

обмежує діагностичне значення їх виявлення [57, 112].  

Антинейтрофільні цитоплазматичні антитіла (pANCA) – антитіла, 

виявлені при імунно–опосередкованих патологіях, таких як ревматоїдний 

артрит та гранулематоз Вегенера, і показали іншу картину фарбування у 

хворих на ВК та ХК. В дослідженнях Spencer E.A. et al. виявлено 

відповідність частоти pANCA у дітей з ВК спостереженням у дорослих. 

Високий титр pANCA був пов’язаний з панколітом, що підтверджує думку 

про те, що величина імунної реактивності може відображати тяжкість 

захворювання [113]. 

У звіті IBD Porto Group of ESPGHAN (2016) наголошується, що 

серологічні маркери можуть відігравати певну роль у прогнозуванні перебігу 
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ЗЗК, але їх рутинне застосування повинно бути підтверджено додатковими 

дослідженнями. Серологічні маркери не можна регулярно рекомендувати для 

розмежування між некласифікованим колітом та хворобою Крона або 

виразковим колітом як єдиного діагностичного критерію, враховуючи низьку 

діагностичну цінність [114]. 

Іншим дослідженим полем пошуку біомаркерів ВК є аналіз білків 

стільця, які можуть бути нерегульованими або аномально присутніми у 

пацієнтів [115,116]. Маркери стільця мають перевагу у підвищеній 

специфічності запалення кишечника і відображають будь–яке порушення 

бар’єру слизової оболонки. Фекальний кальпротектин (ФК) становить до 5% 

вмісту білка нейтрофільних гранулоцитів із хемотоксичною та 

антимікробною активністю. Він стійкий у випорожненнях більше тижня і 

може протистояти деградації бактерій. ФК не є специфічним маркером для 

ЗЗК, але він корелює з підвищеною активністю захворювання принаймні у 

дорослих, але не у педіатричних пацієнтів, де виявлено високу чутливість 

(98%), і лише помірну специфічність (68%) [84, 117, 118].  

Лактоферрин – це залізозв’язуючий білок, що експресується 

нейтрофілами під час запалення і являє собою захист від інфекції як частина 

вродженої імунної системи. Як біомаркер, лактоферрин може відрізнити ВЗК 

від синдрому подразненого кишечника, але не між ХК та ВК [119]. 

Кателіцидин – це багатофункціональний захисний пептид господаря, 

який також може подавати прозапальні сигнали та сприяти розвитку 

аутоімунних розладів.  Krawiec P et al. у дослідженні оцінювали сироваткову 

концентрацію кателіцидину у дітей із запальним захворюванням кишечника. 

Ними було встановлено, що кателіцидин у сироватці крові підвищений як у 

дітей із хворобою Крона, так і  виразковим колітом, незалежно від клінічної 

активності захворювання, що дозволяло припустити його в якості  

потенційного біомаркера ЗЗК. Автори виявили зворотну кореляцію між 

кателіцидином та фекальним кальпротектином, що на їх думку може 
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означати неоднакову роль цих молекул у патофізіології виразкового коліту у 

дітей [120]. 

Sandhu K et al. заявляють про дослідження, що порівнює фекальний 

гемоглобін та фекальний кальпротектин у дитячій популяції. Результати 

свідчать про те, що гемоглобін у фекаліях корелює з кальпротектином у 

фекаліях, і, як і у дорослих, може бути корисним для виявлення захворювань 

кишечника. Фекальний гемоглобін у фекаліях> 20 мкг/г відповідав значному 

гістологічному запаленню [121]. 

Сучасні дослідники продовжують пошук маркерів розвитку 

виразкового коліту. Все більше науковців звертаються до протеоміки – 

науки, що всебічно вивчає склад і кількість білка в певній популяції клітин та 

його зміни в умовах біологічних збурень. Протеоміка є корисним 

інструментом для покращення нашого біологічного розуміння та виявлення 

біомаркерів у зразках крові та кишечника. Протеом можна вважати ознакою 

захворювання, насправді він є результатом взаємодії між генетичним фоном 

та факторами навколишнього середовища. Нові протеомічні технології 

натепер полегшують аналіз варіацій транскриптома також у контексті ЗЗК і 

вже забезпечили новими біомаркерами–кандидатами [122]. 

Лікувальні схеми ВК базуються на визначенні степені актівності 

захворювання, наявності позакишкових проявів, супутньої патології органів 

травлення або інших систем. 

Розроблені педіатрамі схеми лікування дітей в періоді загострення ВК 

включають постільний режим, дієтотерапію, спрямовані на зменшення 

активності запального процесу, усунення больового прояву, запалення 

слізової оболонки товстої кишки, підвищення якості життя хворої дитини. 

Дієтичний блок включає лікувальні столи (№4–4А–4Б–5П) та 

лікувальні суміші («Модуль», Ресурс® Оптімум та інші) з метою нутрітивної 

підтримки хворих з ВК. 
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Медикаментозний блок базується на використанні аміносаліцилатів, 

системних кортикостероїдів, імуносупресорів, тіопурінів, препаратів 

біологічної терапії. 

Препарати аміносаліцилової кислоти в якості первічної лінії для 

індукції терапії використовуються при легкій та середньоважкій активності 

ВК. 

Препарати 5–АСК для прийому per os призначаются в дозі від 60 мг до 

80 мг на добу, ректально–в дозі 25 мг / кг–1 г на добу. Зниження дозуючих 

ліків контролюється PUCAI, концентрацією кальпротектину, показників 

запального процессу – ШОЕ, лейкоцитоз, тромбоцитоз, анемія, 

протеінограма, СРБ, кальпротектин. 

 

1.3 Морфологічні особливості слизової оболонки та її 
епітеліального бар’єру  при ВК у дітей 

 

В основі різноманіття наведених клінічних симптомів ВК у дітей 

лежить запальний процес у слизовій оболонці товстої кишки, в реалізації 

якого беруть участь цитокіни (TNF–α, IL–1, IL–6, IL–7, IL–15) [64, 65, 123, 

124]; хемокіни (IL–8, EN–78, MCP) [11], оксид азоту [125, 126], ентеральна 

нервова система  [13, 16], порушення проникності слизового бар’єру [67, 68], 

імунні і мікробні чинники [69–71, 127–129]. 

Відомо, що ураження товстої кишки при ВК, як правило, починається 

від прямої кишки – від зубчастої лінії і поширюється в проксимальному 

напрямку. У патологічний процес втягується слизова оболонка і підслизовий 

шар. Тяжкість морфологічних змін наростає в дистальному напрямку – 

найбільш вони виражені в низхідній і сигмовидній кишці. У 18–30% випадків 

може уражатися і термінальний відділ клубової кишки [130]. 

Існують характерні морфологічні зміни слизової оболонки товстої 

кишки при ВК різного ступеня активності, такі як зміни в архітектоніці крипт 
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різного ступеня тяжкості; наявність ерозивних та виразкових дефектів. 

Запальні та десквамативно-дистрофічні зміни мають місце в епітеліальному 

шарі, що прилягає до ерозійних та виразкових дефектів. Кількість 

келихоподібних клітин крипт зменшується, а розмір вакуолей у 

келихоподібних клітинах зменшується. Інтенсивність секреції муцину, що 

міститься у вакуолях келихоподібних клітин знижується; спостерігається 

часткова або повна втрата перикриптальних міофібробластів; активізується 

проліферативний потенціал епітелію кишкових крипт [131]. 

Слизова оболонка товстого кишечника у хворих на виразковий коліт 

різного ступеня активності порівняно з фізіологічною нормою має виражену 

інфільтрація плазматичними клітинами, Т-лімфоцитами, В-лімфоцитами, 

макрофагами, тучними клітинами, еозинофільними та нейтрофільними 

лейкоцитами в поверхневих частинах епітелію, криптах, lamina propria. 

Також спостерігається збільшення кількості та розміру лімфоїдних фолікулів 

у власній пластинці. Переважними клітинними елементами в інфільтраті є 

плазматичні клітини, Т-лімфоцити, еозинофільні та нейтрофільні лейкоцити  

[132]. 

Стадія виражених клінічних проявів супроводжується лейкоцитарною 

інфільтрацією поверхневого шару епітелію слизової оболонки, розвитком 

криптиту, при якому спостерігаються скупчення нейтрофілів в просвіті 

крипт. Дистальні відділи крипт облітеруються; з’являються крипт–абсцеси, в 

утворенні яких важливу роль грає порушення дозрівання епітеліоцитів. При 

некрозі епітелію, що вистилає крипти, крипт–абсцеси розкриваються, 

утворюючі виразки [133, 134]. 

В періоді ремісії слизова оболонка товстої кишки відновлюється, але її 

атрофія, деформація крипт, нерівномірне потовщення пластинки 

зберігаються. 

Це загальні закономірності запального процесу в товстій кишці у 

хворих ВК. У той же час за даними літератури відомо, що запалення при ВК 
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характеризується різним ступенем вираженості запальної інфільтрації, 

відмінностями в складі клітинного інфільтрату і його розподілу в слизовій 

оболонці кишкової стінки, а саме – в одному сегменті кишечника можуть 

переважати плазмацити, в іншому нейтрофіли і еозинофіли, але спільною 

рисою запалення при ВК є дифузна лімфоплазмоцитарна інфільтрація 

поверхневого епітелію і власної пластинки слизової оболонки товстої кишки 

[134, 135]. 

Доведено, що головними дійовими елементами запального процесу є 

клітини, які залучаються в осередок (вогнище) пошкодження з прилеглої 

тканини і / або з віддалених джерел через кровоносне русло. У свою чергу 

спрямована міграція клітин ініціюється різними прозапальними чинниками, 

серед яких ключову роль відіграють цитокіни. Сьогодні встановлено, що 

патогенез ВК опосередкований активацією Th–клітинної ланки імунітету ΙΙ 

типу, посиленою продукцією прозапальних медіаторів – головним чином 

TNF–α і дефіцитом протизапальних регуляторних цитокінів [136]. 

На відміну від гострого коліту встановлено зниження рівня РНК IL–1β і 

IL–2, і підвищення вмісту IFN, IL–17. Істотно, що при хронізації запального 

процесу зберігаються глибокі дефекти з боку кишечника (виразки), виражена 

запальна інфільтрація слизової оболонки. Зниження вмісту сульфомуцинів в 

келихоподібних клітинах, особливо в дистальному та проксимальному 

відділах ободової кишки [75, 137].  

Погане загоєння і тривале існування виразок в товстій кишці 

передбачає існування мікросудинної ендотеліальної дисфункції, що 

призводить до втрати вазодилятуючої здатності і тканинної гіперфузіі, що і 

було підтверджено визначенням in vitro вазодилатацією мікросудин товстої 

кишки у відповідь на ацетилхолін. Відсутність розширення артеріол на 

ацетилхолін, на думку дослідників, було викликано втратою NO–залежної 

функції [125, 126]. 
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Гістологічне дослідження тканин кишечника при ВК виявляє 

вазодилятацію, венозний застій і інфільтрацію запальними клітинами, які 

свідчать про участь мікроциркуляторних порушень в патофізіологіі 

запального процесу [17, 29, 138]. 

У тривалих стадіях захворювання судини кишкової стінки різко 

звужені, відзначається знижена судинна щільність і зменшений кровотік в 

уражених сегментах, що сприяє ішемії і ремоделюванню кишкової 

циркуляції. Зазначена внаслідок цих змін експресія судинного 

ендотеліального фактора (VEGF) і його рецепторів на ендотеліальних 

клітинах і фактора росту фібробластів (bFGF) підвищують капілярну 

щільність і викликають ріст судин – «терапевтичний ангіогенез», однак 

процес ремоделювання уповільнений і ніколи повністю не компенсує 

порушень кровотоку. Виявлені зміни стосуються не тільки регіонального 

кровотоку, але і позакишкових системних кровоносних судин, що дає 

можливість висловити думку про те, що судинна оклюзія і гіперкоагуляція 

можуть бути важливим компонентом патогенезу ВК [137, 139]. 

Порушення моторики кишечника у хворих ВК – кількість 

пропульсивних скорочень, зміни в транзиті, гастроколонічному рефлексі 

вказують на участь різних компонентів нервової системи в патогенезі ВК 

[16]. 

Визначається роль нейропептиду, речовини P (SP), яка діє як 

нейротрансмиттер і як нейромодулятор, грає життєво важливу роль в осі 

мозок-кишечник при стресі. Порушення регуляції нейропептидів викликає 

запалення в кишечнику завдяки протизапальному ефекту SP. Існують 

відмінності в розподілі імунореактивних волокон речовини P в різних шарах 

кишечника. Найвища концентрація SP знаходиться в слизовій оболонці, а 

найнижча - у власній пластинці м’язової оболонки кишечника [140]. 

Експериментальною роботою показано розвиток запальних і 

виразкових процесів в слизовій оболонці на 3-5-у добу,  що було пов’язано з 
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гіперплазією і гіпертрофією нервових волокон, пік яких досягався на 7-у 

добу після індукції коліту, і корелювало із загостренням виразкового процесу 

на слизовій оболонці. Ультраструктурний аналіз на всіх термінах розвитку 

коліту показав помірну дегенерацію аксонів [141].  

У сучасній педіатричній літературі дуже мало робіт, в яких слизова 

оболонка кишечника розглядалася б як єдина система взаємозалежних 

тканин. Роль епітеліально–стромальних співвідношень або взагалі не 

аналізується, чи розглядається лише в контексті запалення, при цьому 

вивчаються переважно клітини інфільтрату, як клітини продуценти 

біологічно активних речовин. 

Більшість дослідників по регенерації слизової оболонки шлунково–

кишкового тракту основну увагу приділяють не механізмам порушення 

регенерації, а термінам загоєння виразок і з’ясуванню співвідношень 

ендоскопічних і морфологічних даних [142-144]. Тому, як для дослідника, так 

і для практичного лікаря істотна правильна інтерпретація результатів 

морфологічного дослідження.  

Так, Василенко І.В. (2010) запропонувала наступну градацію ступеня 

тяжкості виразкового коліту – виражена тяжкість характеризується 

наявністю ерозій, виразок, вираженої запальної інфільтрації з наявністю 

поліморфних лейкоцитів, часто з глікогеном в цитоплазмі, наявністю 

межепітеліальних клітин; крипт–абсцесів [17]. Помірна тяжкість 

характеризується (відсутністю одного з цих ознак виразок, ерозії) за 

наявності крипт – абсцесів, вираженої (іноді очагово) клітинної інфільтрації з 

наявністю лейкоцитів, межепітеліальною локалізацією інфільтрату. Слабка 

ступінь тяжкості – немає ерозій, виразок, помірна або слабка клітинна 

інфільтрація з одиничними нейтрофилами в інфільтраті або їх відсутність. 

Зростаючий обсяг інформації в плані патофізіології ВК переконливо 

підкреслює значимість проблеми проникності кишкового бар’єру у розвитку 

даного захворювання. 
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Витоки дослідження феномену цитопротекції в патогенезі хвороб 

шлунково–кишкового тракту відносяться до 80–х років минулого століття і 

базуються на результатах вивчення слизового бар’єру шлунка і 12–ти палої 

кишки [145, 146]. 

Надалі за аналогією досліджень проведена серія наукових розробок з 

вивченя кишкового слизового бар’єру, за результатами яких визначені 

основні внутрішні та зовнішні чинники кишкового слизового бар’єру [147]. 

До внутрішніх факторів були віднесені глікоколіни, епітеліальна мембрана; 

до зовнішніх – слиз, IgA, сапрофітна мікрофлора [148]. Визначені фактори, 

що підсилюють захисні функції кишкового слизового бар’єру –

простагландини Е16 [149], енкефаліни [150], фактори росту ЕgF [151]; 

встановлені фактори агресії кишкового слизового бар’єру: протизапальні 

засоби [145, 152], жовчні солі [153], мікроорганізми і їх токсини [154]. 

Узагальнення результатів проведених наукових досліджень дало 

можливість Droy M.T. et al. (1985) [155] сформулювати концепцію кишкової 

цитопротекції, значимість якої підтверджена подальшими дослідженнями. 

В даний час завдяки численним клініко–експериментальним роботам 

склалося чітке уявлення про епітеліальний бар’єр товстої кишки, який 

складається зі шару слизу, глікокаликса і власне епітеліального вистилання, 

що створює міцний механічний бар’єр для бактерій і великих молекул, бере 

участь в регуляції імунних реакцій і комменсальної мікрофлори [18, 75, 156, 

157]. 

Відомо, що у товстій кишці присутня величезна кількість 

комменсальних бактерій і харчових антигенів, поряд з якими в кишечник 

можуть потрапляти і патогенні мікроорганізми. Макроорганізму необхідно 

зберігати толерантність до перших і розвивати ефективну імунну відповідь 

на останні. Провідну роль в реалізації цього завдання грає епітеліальний 

бар’єр товстої кишки. Порушення функції епітеліального бар’єру призводить 

до розвитку запальної відповіді на нормальні кишкові антигени, що на думку 
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ряду авторів, є ініціальним механізмом розвитку виразкового коліту [158-

160].  

Епітеліальне вистилання товстої кишки представлено одним шаром 

циліндричних клітин, серед яких основними типами є усмоктувальні 

каймисті колоноцити, келіхоподібні й ентероендокринні клітини. 

Епітеліоцити пов’язані між собою комплексом міжклітинних контактів, що 

підтримують цілісність епітеліального вистилання і перешкоджають 

парацеллюлярному транспорту макромолекул і бактерій [161]. 

Епітеліальні клітини кишечника беруть участь в регуляції імунних 

реакцій. Вони експресують ряд рецепторів до РАМР (Pathogen–Associated 

Molecular Patterns), можуть виступати в ролі «непрофесійних» 

антигенпрезентующих клітин, секретують ряд цитокінів, таким чином 

відбувається регуляція реакції як вродженої, так і адаптивної ланки імунної 

системи [24, 75]. 

Келихоподібні клітини продукують слиз, що утворює 2 шари на 

поверхні епітеліального вистилання. Внутрішній шар слизу не проникний 

для бактерій, зовнішній – служить субстратом для прикріплення й 

харчування комменсальної мікрофлори. Також до складу слизу входять 

бактерицидні речовини, синтезовані епітеліальними клітинами кишечника, і 

секреторні імуноглобуліни, які продукуються плазмоцитами слизової 

оболонки [22, 85]. 

Цей складний комплекс епітеліального бар’єру товстої кишки дозволяє 

підтримувати толерантність до комменсальної мікрофлори і харчових 

антигенів, ефективно захищаючи організм від патогенів. Зокрема, 

передбачається, що порушення епітеліального бар’єру товстої кишки грають 

провідну роль в ініціації виразкового коліту [162, 163]. 

Під шаром слизу в товстій кишці розташований глікокалікс – «сито» з 

молекул, пов’язаних з мембраною епітеліальних клітин, яке не пропускає 

великі молекули і бактерії. До складу глікокаліксу також входять муцини.  
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Муцини – це високоглікозилірованні глікопротеїни, що складаються з 

білкової осі (апомуціна) і безлічі O–пов’язаних з нею олігосахаридних 

ланцюгів [28, 75, 164, 165]. Виявлено понад 20 різних генів людини, які 

кодують білкову частину муцинов, від MUC1 до MUC22. За побудовою 

білкової осі виділяють два типи муцинов: секреторні і мембрано–асоційовані 

[166-168].  

Муцини мають трансмембранний домен і виступають на 200–1500 нм 

над поверхнею епітеліальної клітини. У нормі в епітелії ободової кишки 

дорослої людини експресуються мембраноасоційовані муцини MUC1, 3А, 

3В, 4, 12, 13, 17, 20, 21 і відсутні MUC14 [169]. 

Трансмембранні муцини містять ряд сигнальних і регуляторних 

доменів. У позаклітинній області муцинів MUC3, MUC4, MUC12, MUC13 і 

MUC17 містяться EGF (Epidermal Growth Factor)–подібні домени. Показано, 

що MUC4 за допомогою свого EGF–подібного домену приймає участь в 

сигнальних шляхах, що регулюють проліферацію, міграцію і 

диференціювання клітин [168, 169]. 

При ВК спостерігаються значні зміни продукції трансмембранних 

муцинів. За даними імуногістохімічного дослідження у хворих ВК рівень 

експресії MUC1 в товстій кишці зростає. При важкому ВК виявлено 

посилення експресії мРНК MUC1 в зоні крипт–абсцесів. У пацієнтів з ВК 

виявлені циркулюючі анти–MUC1 антитіла. MUC1 експресується в 

епітеліальних вистилках багатьох органів, його фізіологічна роль в товстій 

кишці до кінця неясна [170]. 

Основну частину всіх зрілих муцинов становлять вуглеводи. Саме вони 

визначають основні фізико–хімічні властивості цих молекул. Глікани 

муцинових доменів зв’язують велику кількість води, надаючи муцину 

гелевидні властивості. На основі біохімічних властивостей периферичних 

регіонів гліканов, муцини діляться на нейтральні і кислі, а кислі на 

сульфатовані (сульфомуціни) і несульфатовані (сіаломуцини) [157-159, 171]. 
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У товстій кишці в нормі переважають кислі муцини, які краще, ніж 

нейтральні, захищають від бактеріальної транслокації, так як перші, особливо 

сульфатовані, менш схильні до руйнування бактеріальними глікозидазами. 

Знижений вміст сульфатованих муцинів у мишей, дефіцитних по сульфатазі 

GlcNAc6ST–2 (N–Acetylglucosamine 6–O–sulfotransferase–2), призводив до 

розвитку більш важкого за перебігом експериментального коліту, ніж у 

мишей дикого типу [172]. 

Основним структурним компонентом слизу, що покриває епітеліальне 

вистилання товстої кишки у людини, є муцин MUC2. Слиз формує 2 шари: 

внутрішній і зовнішній. Внутрішній шар слизу щільний, не видаляється 

аспірацією, не проникний для бактерій і частинок розміром більше 0,5 мкм. 

У дистальних відділах товстої кишки у людини він має товщину близько 

200–300 мкм. Зовнішній шар слизу більш пухкий, легко змивається і рясно 

заселений бактеріями. Він утворюється в результаті часткової деградації і 

розпушення муцинової мережі внутрішнього шару слизу. Вуглеводи муцинів 

використовуються комменсальними бактеріями в якості джерела живлення. 

Багато бактерій мають спеціалізовані оперони для різних типів вуглеводних 

структур, в зв’язку з чим особливості глікозилювання муцинів можуть 

вносити вклад в селекцію бактерій [23, 75, 171, 173, 174].  

Показано, що в розвитку ВК важливу роль відіграє порушення 

бар’єрної функції внутрішнього шару слизу. У мишей з відсутністю гена 

Muc2 (Muc2–/–) відсутній шар слизу на поверхні епітеліального вистилання 

товстої кишки і розвивається спонтанний коліт. У хворих ВК при загостренні 

захворювання спостерігається підвищення проникності внутрішнього шару 

слизу [175]. 

Крім муцинов до складу слизу входять також інші продукти 

келихоподібних клітин (фактор трилисника 3 (TFF3 – Trefoil factor 3), 

резистин–подібна молекула β (RELMβ), і Fc–γ зв’язуючий білок (FCGBP)), 



50 

 

антимікробні пептиди, що секретуються епітеліальними і імунними 

клітинами, і секреторний IgA, що продукується плазмоцитами [23-27]. 

Сімейство трефоілових факторів являє собою групу пептидів, що 

синтезуються і виділяються епітелієм слизових оболонок [24]. Загальною 

їхньою характеристикою є наявність структурного домену в формі 

трилисника, який сприяє стійкості трефоілових чинників до протеолітичної 

деградації [23, 24]. Найбільша кількість трефоілових чинників виявляється на 

слизовій шлунково–кишкового тракту, але вони також експресуються в 

слинних залозах, жовчному міхурі, дихальній системі, молочній залозі, матці, 

передміхуровій залозі, кон’юнктиві, щитовидній залозі, в нервовій системі 

[176]. 

У людини визначені 3 різновиди трефоілових факторів: TFF–1 (або 

PS2), TFF–2 (або спазмолітичний поліпептид SP) і TFF3 (або кишковий 

поліпептид ITF). TFF–1 визначається, головним чином, в поверхневих 

клітинах слизового шару шлунка, переважно антрального відділу, в той час 

як TFF–2 знаходиться в слизу, яка виробляється як клітинами слизової 

шлунка, так і залозами дванадцятипалої кишки – клітинами Бруннера. 

Переважна локалізація TFF–3 – тонкий і товстий кишечник, де цей 

трефоіловий фактор виробляється келихоподібними клітинами [74, 177]. 

При гістохімічному дослідженні складу глікопротеїнів слизу при ВК 

виявлено збільшення сіалірування і зниження сульфатування, а також 

зниження О–глікозилювання, О–ацетилювання муцинов, вкорочення 

олігосахаридних ланцюгів. Збільшення при ВК кількості сіаломуцинів, 

зменшення О–ацетилювання і зниження сульфатування муцинів корелює із 

запальним індексом. При активному ВК виявляється значне зниження 

сульфатування муцина в келихоподібних клітинах, однак вміст 

сульфомуцінів в позаклітинному слизу не змінюється завдяки 

компенсаторному механізму, що забезпечує переважну секрецію 

сульфатованої форми [23, 178]. 
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Таким чином подальші дослідження щодо вивчення структурної 

архітектоніки СО кишечника при характерному для ВК запально–

деструктивному процесі можуть бути використані в якості об’єктивного 

критерію оцінки ступеня тяжкості захворювання. 

 

 

1.4  Сучасні можливості прогнозування перебігу ВК в дитячому 

віці 
 

Проблема прогнозування перебігу ВК, його ускладнень, оцінки терапії 

є актуальним завданням практичної охорони здоров’я, а її рішення сприятиме 

підвищенню ефективності діагностики і лікування цієї складної 

інвалідизуючої патології дитячого віку [85]. 

Аналіз основних прогностичних критеріїв, наведених в літературі, які 

визначають клінічний перебіг ВК, можна розподілити на дві групи: а) ознаки, 

які асоціюються з клінічними симптомами захворювання; б) фактори, 

повязані з обсягом терапії.  

Аналіз публікацій, присвячених пошуку інформативних критеріїв 

перебігу ВК, показав, що, по–перше, розробка їх, починаючи з 60–80–х років 

ХХ століття була проведена на дорослих пацієнтах з ВК, а по–друге, 

базувалась переважно на аналізі тяжкості хвороби та лабораторних 

показників. 

В цьому плані можна навести дані щодо значимості першої гострої 

атаки захворювання і віку хворих як важливих факторів летальних виходів 

ВК, наявності системних ускладнень, особливо печінки і первинного 

склерозуючого холангіту [179], впливу мікробного фактора [180, 181]. 

Існує точка зору про високу прогностичну цінність функціонального 

дефіциту Т–лімфоцитів, підвищеного рівня в сироватці крові IgA  [71, 182–

184]. Запропоновано імунологічний баланс CD8 + CD28 + / CD8 + CD28-T 
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лімфоцити в якості прогнозуванні активної стадії у хворих на ВК, який 

виявив задовільну ефективність з високою чутливістю та специфічністю 

[185]. 

З біохімічних показників прогностично важливими, за даними багатьох 

авторів, є показники білкового і ферментного обмінів, рівні цитокінів і 

циклічних нуклеотидів. Прийнято вважати, що тривале підвищення і 

відсутність їх нормалізації в фазу ремісії свідчать про прогресуючий перебіг 

захворювання і в ряді випадків служить показанням до оперативного 

лікування. Виразність запально–деструктивних змін в слизовій оболонці 

товстої кишки і тривалість загострення ВК прогнозують також зі зміни рівнів 

гострофазових показників (СРБ, α1–антитрипсин, пропердин) в крові  і 

станом згортальної й протизгортальної системи крові [109, 186]. 

Висловлюється думка про високу прогностичну цінність окремих 

показників морфологічного дослідження слизової оболонки товстої кишки 

при ВК. Згідно з даними,  одним з важливих ознак, які прогнозують перебіг 

ВК, вважається ступінь вираженості лімфоплазмоцитарної інфільтрації 

слизової оболонки товстої кишки [132]. Інші дослідники звертають увагу на 

еозинофілію. Пов’язаний з еозинофілією базальний плазмоцитоз виявився 

чутливою гістологічною ознакою і співпадав з гістологічним діагнозом ВК (у 

90,3% випадків) [135]. Наявність гіпереозінофіліі СО товстої кишки може 

бути значущою ознакою для прогнозування короткострокового результату 

традиційної терапії першої лінії у пацієнтів з ВК, які не отримували 

лікування. У всіх пацієнтів групи, які не відповіли на лікування, 

діагностовано гіпереозінофілію, причому встановлено зворотну кореляцію з 

тривалістю захворвання (p=0,054), пряму – з локалізацією запального 

процесу (p=0,0023), відмічено вищу оцінку за шкалою Мэйо (p<0,0001) [187]. 

Наведені дані щодо прогнозу перебігу ВК стосуються дорослих хворих 

і лише в останнє десятиліття зявились публікації, присвячені прогнозуванню 

перебігу ВК у дітей. 
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Так, відкриття перших генетичних маркерів, асоційованих з розвитком 

ЗЗК – NOD/CARD15, HNF44, CDHI, LANBI та інших сприяло їх 
впровадженню в практичну медицину. У літературі наведені дані про 
використання генетичних маркерів для прогнозування перебігу та ризику 
розвитку ускладнень ВК у дітей. Так, виявлені поліморфні варіанти гена 

NOD2 / CARD15, які є предикторами ранньої маніфестації ВЗК, 
позакишкових ускладнень і високої частоти оперативних втручань  [53, 56, 

188]. Визначені діагностичні коефіцієнти поліморфних варіантів мутацій 
генів NOD2 / CARD15, OCTN1, OCTN2, TLR4 і IL–1RA для різного перебігу 

ВК [8]. Встановлено, що носійство поліморфного алеля C–207 g/c гена 

OCTN2 асоційоване з гормонозалежністю при ВК і хворобі Крона. За даними 
цих авторів підвищена ймовірність необхідності хірургічного лікування 

асоційована з поліморфізмом A702W гена NOD2 / CARD15 і308 g / c гена 
TNF–α у дітей з ВК. 

Серед лабораторних показників за даними ряду авторів 
найважливішими є ступінь активності ВК, а саме лабораторні показники 

ШОЕ, С–реактивного білку, ФК [189, 190]. 

На таку ж значимість лабораторних тестів у дітей із ЗЗК вказують 
дослідники  [35, 37, 191–193], за даними яких найбільш інформативними в 
плані прогнозування тривалої госпіталізації є низька маса тіла та лікування 

антибіотиками; для прогнозування тяжкості хвороби – показники кількості 
лейкоцитів, тромбоцитів, ШОЕ, альбуміна [35, 37, 193–195]. Так, Takaki Y. et 

al.  (2019) вважають, що п’ять лабораторних тестів – гемоглобін, тромбоцити, 
альбуміни, С–реактивний білок, ШОЕ, дають змогу лікарю вже при першому 

обстеженні прогнозувати важку форму ВК у дитини, а  Ziade F. et al. (2019) 

підкреслюють значимість вмісту альбуміну для ризику розвитку тяжкості 
перебігу ВК у дітей. 

В якості критерію загоєння слизової оболонки – ремісії ВК поряд із ФК 

запропоновані індекс клінічної активності, серомукоїд, С–реактивний білок, 
металопротеїнази–3 [196, 197]. 
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Останнім часом увага фахівців прикута до оцінки прогностичної 

значимості морфологічних критеріїв у дітей з ВК [33, 34, 88]. Так, 

дослідниками визначені маркери оцінки складу та розподілу інфільтрату, 

фібропластичного пулу, епітеліально–сполучноткнинних співвідношень в СО 

товстої кишки. На підставі отриманих результатів авторами розроблені 

диференціально–діагностичні морфологічні критерії рецидивуючого та 

безперервно рецидивуючого перебігу ВК у дитячому віці, серед яких 

чинником рецидивуючого перебігу є виражена еозинофільна інфільтрація 

епітелію та власної пластинки СО, а безперервнорецидивуючого – висока 

клітинна щільність, склероз базальної мембрани, крипт–абсцеси. 

З метою визначення предикторів ступеню тяжкості ВК у дітей рядом 

авторів [198, 199] на підставі аналізу співвідношення показників 

ендоскопічної та гістологічної оцінки ступеню активності хвороби перевагу 

надана гістологічним маркерам. 

Інші автори [200] визначили маркери гіпоксії периферичної крові для 

прогнозування активності захворювання.  Показано, що діти з активним ВК 

мали більш високі рівні MIP-3α та VEGF у сироватці крові порівняно з 

контролем  (p<0,01 та p<0,05 відповідно). Паралельний аналіз мРНК та білка 

MIP-3α тканини товстої кишки виявив підвищену експресію у дітей з ВК 

порівняно з контролем (р<0,05 та р <0,01 для мРНК та білка відповідно). 

MIP-3α та VEGF в сироватці крові суттєво зростали порівняно з оцінкою 

гістології. 

Останінм часом дослідники звертають увагу на проблему ЗЗК у 

пацієнтів з дуже раннім дебютом (VEO–IBD) [201]. Результати передбачають 

ймовірне генетичне походження VEO–IBD, тоді як пізня маніфестація 

хвороби (EO–IBD) може бути пов’язана з факторами зовнішнього 

середовища. Grover Z. (2019) наголошує на значущість більш агресивного 

перебігу ВК, якщо захворювання починається у ранньому віці, ніж у 

дорослому [36]. 
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В прогностичному аспекті важливою є оцінка перебігу ВК. Deva R.G, et 

al. (2019) пов’язують вихідний СРБ (> 20 мг/л) та незадовільну реакцію на 
початковий прийом ГКС з несприятливим перебігом ВК у дітей [202]. 

Результати Hyams J.S. et al. (2019) доводять корисність визначення 
початкової клінічної активності – низька її оцінка, високий вихідний рівень 

гемоглобіну та клінічна ремісія на 4 тижні були пов’язані з досягненням 
ремісії без кортикостероїдів на 52 тижні після лікування (AUC=0,70, 

специфічність 77%) [203]. 

Висловлено консенсусні заяви на основі фактичних даних, які 

пропонують прогнози, що слід враховувати для персоналізованого підходу 
до лікування дитячого ВК. Гострий важкий коліт може бути передбачений за 
тяжкістю захворювання на початку та гіпоальбумінемією. Вищі показники 

індексу PUCAI та С-реактивного білка на 3––й та 5–й день госпіталізації 
прогнозують неефективність внутрішньовенного застосування стероїдів 

[204]. 

Таким чином, підводячи підсумок аналізу висвітлення проблеми 

прогнозування ВК у дитячому віці, слід зробити висновок, що в літературі не 
існує єдиної точки зору на більшість з вивчених прогностичних факторів; їх 
число обмежується головним чином рядом ізольованих клінічних, 
морфологічних і лабораторних показників. При цьому практично не 

використовуються з метою прогнозування клінічного перебігу захворювання 

такі фактори як дебют хвороби, локалізація запального процесу, вік і стать 
хворих, стан структури та епітеліального бар’єру СО товстої кишки, 
обтяженість позакишковими ознаками, супутніми хворобами шлунково–

кишкового тракту. 
Виходячи з наведеного, важаємо, що для практичної системи охорони 

здоров’я наведені аспекти прогнозування перебігу ВК у дітей є вкрай 
важливими, оскільки дозволяють більш раціонально підійти до оцінки 

тривалості госпіталізації хворих, відповіді на стандартизовану терапію ВК, 
стійкості ремісії, заживлення СО товстої кишки. 
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Отже, наведені в огляді літератури дані свідчать про актуальність 

проблеми ВК в дитячому віці, на що вказують епідеміологічні дослідження, а 

саме зростання даної патології у всіх країнах світу, відсутність на сьогодні 

чіткої концепції патогенезу захворювання у дітей, «омолодження» дебюту 

хвороби, збільшення зустрічаемості дифузного запально-деструктивного 

процесу в товстої кишці, сприяючого розвитку тяжких ускладнень ВК. 

Незважаючи на численні роботи дитячих гастроентерологів щодо 

опису клінічної симптоматики ВК, в літературі і досі відсутня клініко-

параклінічна характеристика основних фенотипів захворювання з 

урахуванням притаманних їм змін ендоскопічних, гістологічних та 

лабораторних маркерів запалення в різні фази хвороби. 

Відсутні також дані щодо оцінки структурного стану слизової 

оболонки товстої кишки та її епітеліального бар’єру особливо в періоді 

загострення ВК, які є важливими не лише з точки зору пояснення 

різноманітності клінічної картини захворювання, а й вибіру 

індивідуалізованого лікування та прогнозу перебігу ВК у хворої дитини. 

Важливим і перспективним напрямком проблеми ВК у дітей є питання 

прогнозування тяжкості його перебігу, ризику виникнення захворювання, 

формування тяжких ускладнень, ефективності лікування, особливо 

гормонорезистентних форм, розв’язання яких суттєво підвищить 

ефективність діагностики та лікування цієї важкої інвалідизуючої патології 

дитячого віку. 

Вишевикладене обґрунтувало напрямок, мету та завдання 

дисертаційної роботи. 
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РОЗДІЛ 2 

МАТЕРІАЛ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

 

Роботу виконано у відділенні проблем захворювань органів травлення 

ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології ім. акад. О.М. Лук’янової   
НАМН України». 

Для виконання поставлених завдань було проведено клініко–

статистичний аналіз 116 історій хвороб дітей з виразковим колітом віком  
4–18 років у періоді загострення хвороби. Для порівняння частоти 
зустрічаємості факторів ризику виникнення ВК проанкетовано 30 матерів 
здорових дітей (група порівняння). 

Діагноз ВК формувався на основі вітчизняної класифікації ВК 
(Лукьянова Е.М., Денисова М.Ф., 2004) [1] і встановлювався на основі 
комплексного клінічного та лабораторно–інструментального обстеження 
хворих дітей, морфологічного дослідження біоптатів товстої кишки. 

Діти з ВК за віком були розподілені наступним чином: дошкільного 

віку (4–6 років) – 37 (32%), шкільного (7–11 років) – 32 (28%) пацієнтів, 

підлітки (12–18 років) – 47 (40%) юнаків.  

Дівчат було 51 (44%); хлопчиків  – 65 (56%).  

Розподіл дітей з ВК за віком та статтю представлено в таблиці 2.1. 

 

Таблиця 2.1 

Розподіл дітей з ВК за віком та статтю, абс.ч. (%) 

Вік Дівчата (n=51) Хлопчики (n=65) 

4–6 років (n=37) 12 (24) 25 (38) 

7–11 років (n=32) 17 (33) 15 (24) 

12–18 років (n=47) 22 (43) 25 (38) 
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Розподіл дітей за віком виконано згідно з класифікацією ВООЗ (1973). 

Групи дітей з ВК та порівняння – репрезентативні за віком та статтю. 

Дизайн дослідження включав 5 етапів: на першому етапі проводився 
літературно–патентний пошук, на підставі якого визначені актуальність 
проблеми ВК в дитячому віці, перспективні напрямки патогенезу хвороби, 
можливості прогнозування її перебігу. На другому етапі дослідження був 

проведений аналіз клініко–анамнестичних, лабораторних та ендоскопічних 
даних дітей з різними клінічними формами ВК. На третьому етапі 

проводився поглиблений аналіз змін структури слизової оболонки товстої 
кишки та її епітеліального бар’єру. На четвертому етапі проведено 

статистичний аналіз визначення предикторів, прогнозування ризику 
виникнення ВК і його перебігу. На п’ятому етапі проведено аналіз 
виконаних досліджень згідно мети та завдань дисертаційної роботи. 

Дисертаційну роботу виконано відповідно до основних положень GCP 

(goodclinicalpractice) ICH (InternationalConferenceonHarmonisation) і 
Гельсінської декларації Всесвітньої медичної асоціацією прав людини 
(1964–2000 рр.), Конвенції Ради Європи про права людини та біомедицини 

(1997 р.) і діючих законів України – Конституції України (ст.3.21,24,28,32), 
Основи законодавства України про охорони здоров’я (ст.43.1, 44.1), Закон 
України «Про лікарські засоби» (ст. 7,8). 

Пацієнти та їх батьки були повністю проінформовані про методи та 

об’єм досліджень. Методологічно ґрунтувалося на використанні системного 
підходу до комплексу досліджень і визначалося метою і конкретними 
завданнями роботи. Вибір дітей проводився згідно розроблених критеріїв 
включення і виключення. 

Критерії включення: діти обох статей від 4 до 18 років, наявність 
підписаного інформованої згоди батьків; наявність верифікаційного діагнозу 
виразкового коліту у дітей. Критерії виключення: відмова дитини або їх 
батьків від участі в клінічному обстеженні і відсутність інформативної 

згоди; Хвороба Крона, алергічний коліт, недиференційованний коліт. 
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Верифікація діагнозу та лікування дітей з ВК проводилась відповідно 

протоколу «Уніфікований клінічний протокол медичної допомоги дітям із 
виразковим колітом» (наказ МОЗ України №59 від 29.01.2013 р.), а також 
Сonsensus guideline ECCO/ ESPGHAN (2018) [104, 106]. 

Діагноз ВК встановлювався на основі аналізу результатів 

комплексного клінічного, лабораторно–інструментального обстеження 
хворих та морфологічного дослідження біоптатів товстої кишки і включав 
загальноклінічне та біохімічне дослідження крові, сечі, визначення 
серологічних (рANCA, ASСA) та фекальних (концентрація фекального 

кальпротектину) маркерів ЗЗК, стан мікробіоценозу кишечника, посіви калу 
на умовно–патогенну флору з визначенням чутливості до антибіотиків, 
ультразвукове дослідження органів черевної порожнини (УЗД ОЧП), 

фіброгастродуоденоскопію (ФГДС), колоноскопію з біопсією.  
Ретельно проводився аналіз скарг, анамнезу захворювання та життя 

хворої дитини, об’єктивного обстеження, результатів лабораторно–
інструментальних та морфологічних досліджень. Клінічний огляд 

проводився із застосуванням загальноприйнятих методів пальпації, перкусії 
та аускультації. При огляді звертали увагу на загальний стан дитини, 
статуру і стан харчування, колір шкіри, температуру тіла, форму і об’єм  
живота. 

Клінічний огляд проводився із застосуванням загальноприйнятих 
методів пальпації, перкусії та аускультації. При огляді звертали увагу на 
загальний стан дитини, статуру і стан харчування, колір, температуру і 
наявність змін шкірних покривів, форму і розмір живота. Фізичний розвиток 

дітей оцінювали за стандартними центельними таблицями.  
Клінічна активність ВК оцінювалась за показниками педіатричного 

індексу активності (PUCAI, Pediatric Ulcerative Colitis Activity Index), який 
включав бальну оцінку 6 клінічних проявів хвороби (абдомінальний біль, 

кровотеча з прямої кишки, консистенція і кількість стільця, епізоди нічного 

стільця, рівень активності хворої дитини). Важкість захворювання 
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визначалась наступним чином: важка ступінь (65 балів та вище); середня 

ступінь (35–64 балів); легка ступінь (10–34 балів); ремісія (захворювання 
неактивне) (нижче 10 балів) (табл.2.2). 

Таблиця 2.2  

Педіатричний індекс активності виразкового коліту у дітей 
(PUCAI) [103, 104] 

Критерій Бал 

Абдомінальний біль: 
а) немає болю, 
б) біль, який можна проігнорувати, 
в) біль, який неможна ігнорувати. 
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Ректальна кровотеча: 
а) немає ректальної кровотечі, 
б) невелика кількість крові у менш ніж 50% стільця, 
в) невелика кількість крові у більшості стільця, 
г) велика кількість крові, перевищує 50% стільця. 
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Консистенція стільця: 
а) сформований, 
б) частково сформований, 
в) рідкий стілець. 
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Кількість стільця на добу (24години): 
а) 0–2, 

б) 3–5, 

в) 6–8, 

г) >8. 
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Епізоди нічного стільця (за тиждень): 
а) немає, 
б) є 
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Рівень активності: 
а) немає обмеження активності, 
б) часткове обмеження активності,  
в) важке обмеження активності. 
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Інтерпретація PUCAI. Сума від 0 балів до 85 балів. Важкість 
захворювання визначається наступним чином: важка ступінь (65 балів та 
вище); середня ступінь (35–64 балів); легка ступінь (10–34 балів); ремісія 
(захворювання неактивне) (нижче 10 балів). 

 

Оцінка стану мікробіоценозу кишечника проводилась шляхом 

підрахунку колоній (колонієутворюючі одиниці – КУО); розрахунок 
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інтенсивності колонізації виражали у вигляді десяткового  логарифму –1–12 

Ig КУО/г.  

УЗД ОЧП виконані у 97 дітей на апараті MyLab, EsaoteS.p.A. (Іспанія).  

Ендоскопичні дослідження – ФГДС та колоноскопія з прицільною 

біопсією СО шлунку, 12–ти палої кишки, всіх анатомічних відділів товстої 

кишки (висхідного, поперечно–ободової, сигмовидної і прямої кишки) 

виконанні на апараті Olympus GF–0150 L (Японія) з наступним 

морфологічним, гістохімічним, імуногістохімічним дослідженням на 

мікроскопі Axiskop 40 (Німеччина) із фотодокументуванням біоптатів. 

Оцінка ендоскопічної активності ВК проводилась шляхом визначення 

індекса Rachmilewitz в балах наступних ознак: зернистість, судинний 

малюнок, кровоточивість СО, пошкодження поверхні СО. Інтерпретація: 

ремісія – відсутність ознак; мінімальна активність – 3 бали; помірна –  

5 балів; висока – 10 балів (таблиця 2.3). 

 

Таблиця 2.3 

Ендоскопічний індекс Rachmilewitz [205] 

Ознака Оцінка, бал 

Розсіюючі світло грануляції на 
поверхні слизової оболонки 
(зернистість) 

немає – 0,  

є – 2. 

Судинний малюнок нормальний – 0, 

деформований або розмитий – 1, 

відсутній – 2 

Кровоточивість слизової 
оболонки 

відсутня – 0, 

невелика контактна кровоточивість – 2, 

 виражена (спонтанна) кровоточивість – 4 

Пошкодження поверхні слизової 
оболонки (ерозії, виразки, 
фібрин, гній) 

відсутня – 0, 

помірно виражене – 2, 

значно виражені–4. 

Інтерпретація: а) ремісія – відсутність ознак;  б) мінімальна активність – 3 

бали; в) помірна – 5 балів; г) висока – 10 балів.  
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За показаннями проводили фіброгастродуоденоскопію (ФГДС) та 

фіброколоноскопію з прицільною біопсією окремих ділянок СО ШКТ, 

клубової кишки та всіх анатомічних відділів товстої кишки висхідного, 

поперечно–ободова, сигмовидної і прямої кишки на апараті Olympus (GF–

0150 L) з наступним морфологічним, гістохімічним та імуногістохімічним 

дослідженням матеріалів єндоскопічних біопсій на мікроскопі Axiskop 40 

(Німеччина)із фотодокументуванням.  

Біоптати шлунку та 12 пальної кишки фіксували в 10% нейтральному 

формаліні, проводили гістологічну проводку та інфільтрацію парафіном. 

Мікротомні зрізи парафінового блоку фарбувались гематоксилін–еозином і 

пікрофуксином. 

Для визначення морфологічних особливостей слизової оболонки 

товстої кишки гістологічно було досліджено 445 біоптатів у пацієнтів в 

періоді загострення хвороби за загальноприйнятою методикою. Оцінка 

ступеня активності ВК проводилася якісно за гістологічними критеріями: 

висока активність – ерозії, виразки, виразна запальна інфільтрація з 

наявністю поліморфно ядерних лейкоцитів, часто з глікогеном в цитоплазмі,  

крипт–абсцеси; помірна – відсутність ерозій або виразок, крипт–абсцеси, 

виразна клітинна інфільтрація з наявністю поліморфно ядерних лейкоцитів, 

міжепітеліальна локалізація інфільтрата; мінімальна – відсутність ерозій або 

виразок, помірна і слабка  клітинна інфільтрація з поодинокими 

нейтрофілами в інфільтратах або їх відсутністю [17]. 

Для аналізу стану епітеліального бар’єру товстої кишки у дітей с 

різними клінічними формами виразкового коліту обстежено біоптати  

42 дітей з хронічними колітами в стадії загострення, з них у 28 дітей – з 

виразковим колітом (14 хворих з активною тотальною формою, 14 пацієнтів 

– із сегментарною помірно активною); 14 дітей з хронічним неспецифічним 

невиразковим колітом (ХННК) склали  групу порівняння. 
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Для оцінки слизоутворення проводили PAS–реакцію (забарвлення 

Шифф–йодною кислотою 500мл, виробник USA), за допомогою якої 

визначали глікопротеїди, гліколіпіди і глікоген, та гістохімічну окраску 

альціановим синім рН 2,5 (виробник Italia) для виявлення сульфатованих і 

несульфатованих протеогліканів і глікопротеїнів.  

Імуногістохімічні дослідження виконано на серійних парафінових 

зрізах відповідно до стандартних протоколів із застосуванням 

моноклональних антитіл Mucin2 (MUC2) (Clone Ccp58), Mucin4 (MUC4) 

(Clone 8G7) та Anti Trefoil Faktor 3 Mouse anti human [EPR3973] аb109104 та 

системи візуалізації Ultra Vision Quanto Detection System HRP (USA). 

Антигенпозитивні клітини ідентифікували за коричневим 

забарвленням. Рівень експресії MUC2, MUC4 і Аnti Trefoil Faktor 3 оцінено 

напівкількісним методом — від 0 до 3 балів. Поширеність реакції: 1 бал — 

1–30% позитивно забарвлених клітин; 2 бали — 30–80% позитивно 

забарвлених клітин; 3 бали — понад 80% позитивно забарвлення клітин. 

Вираженість забарвлення: 0 балів — відсутнє видиме забарвлення; 1 бал — 

слабке забарвлення; 2 бали — помірне забарвлення; 3 бали — виражене 

забарвлення 

Для прогнозування перебігу ВК проведено аналіз результатів 

катамнезу 52 дітей, розподілених на 2 групи: група І –24 (46 %) дитини, у 

яких протягом 6 місяців діагностовано клінічну ремісію (індекс PUCAI 

<10 балів); група ІІ – 28 (54 %) хворих - не досягнуто клінічної ремісії 

(PUCAI≥20 балів), що свідчило про хронічний безперервно–рецидивучий 

перебіг ВК. 

Діти обох груп отримували лікування відповідно протоколу 

«Уніфікований клінічний протокол медичної допомоги дітям із виразковим 

колітом» (наказ МОЗ України №59 від 29.01.2013 р.), а також Сonsensus 

guideline ECCO/ ESPGHAN (2018, обсяг якого включав індивідуальні 

лікувальні дієти з урахуванням передбачень хворої дитини в межах 5–го 
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столу, повноцінну ізокалорійну суміш «Модулен» в індивідуальному 

дозуванні; системні кортикостероїди із розрахунку 1–1,5мг/кг маси тіла; 

препарати 5–АСК (месалазин) в індивідуальній дозировці із розрахунку 40–

60–80 мг/кг маси тіла; за показаннями протианемічні лікі, блокатори 

протонної помпи або антациди, прокинетики, сорбенти, антибактеріальні 

ліки (похідні імідазолу, цефалоспорини), пробіотики; інфузійна терапія – при 

наявності порушень  водно–сольового обміну. Ефективність лікування 

оцінювалась за показником індексу клінічної активності хвороби (PUCAI). 

Отримані дані опрацьовано статистично на персональному комп’ютері 

з використанням програм Statistica 6.1, IBMSPSS Statistic версія 22 № 128 від 

01.08.2016 та програми MicrosoftExel 2007 (12.0.6762.500). 

Усі клінічні та лабораторні показники, а також результати спеціальних 

анкетних опитувань заносилися в комп’ютерні бази даних. 

У процесі статистичної обробки даних за допомогою параметричних 

критеріїв оцінки здійснено перевірку отриманих результатів на вірогідність 

та надійність, що дало можливість об’єктивно оцінити інформацію, 

узагальнити окремі положення роботи, розробити відповідні висновки та 

пропозиції. Цифрові дані опрацьовані методом варіаційної статистики з 

вирахуванням достовірності чисельних відмінностей [206, 207].  

Проводився розрахунок середнього значення (M), похибки середньої 

арифметичної (m); медіани (М) та 25 % (Q1) і 75 % (Q2) інтерквартильного 

інтервалу; відносних величин (%). 

Для порівняння сукупностей за кількісними ознаками застосовували 

параметричний аналіз (t–критерій Ст’юдента) або непараметричний (U–

критерій Манна–Уітні, W–критерій Уілкоксона).  

Аналіз відмінності частот у двох незалежних групах за якісною 

ознакою проводився з використанням таблиць спряженості 2 × 2 за критерієм 

χ² Пірсона, коефіцієнтом спряженості Пірсона (С). Для оцінки ступеню 

взаємозв’язку факторів ризику проводили розрахунок відношення шансів 
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(OR), відносного ризику (RR) та їх 95% вірогідного інтервалу [95% CI]. Для 

оцінки тісноти (сили) та напряму кореляційного зв’язку між двома ознаками, 

застосовували ранговий коефіцієнт кореляції Спірмена (rs), дихотомічний 

коефіцієнт кореляції (φ), бісеріальний коефіцієнт кореляції (rpb).  

Для оцінки якості прогностичної моделі проведено ROC–аналіз 

(Receiver Operating Characteristic Curve) з визначенням площі під кривої 

(AUC) та «точки відсічення», яка відповідає найкращим результатам щодо 

чутливості та специфічності діагностичного методу [208].  

Для виявлення провідних прогностичних факторів ризику розвитку 

ВК у дітей та визначення найбільш інформативних показників застосовували 

послідовну діагностичну процедуру Вальда–Генкіна із складанням 

діагностичних таблиць та розрахунком діагностичного коефіцієнту (ДК) і 

оцінкою значимості ознак на основі міри інформативності (І) [206].  

Діагностичний коефіцієнт (ДК) розраховували за формулою (2.1): ДК (𝑥𝑗) = 10𝑙𝑔 𝑃(𝑥𝑗/𝐴)𝑃(𝑥𝑗/𝐵)     (2.1) 

де xj – діагностична ознака (1….j); 

     Р (xj/A) – частка захворювання А  за ознакою xj;  

     Р (xj/В) – частка захворювання В  за ознакою xj. 

При використанні  послідовної діагностичної процедури суттєвим є 

порядок розташування ознак в діагностичній таблиці, який визначає 

послідовність їх застосування при діагностиці. Ознаки в таблиці розміщують 

за спаданням інформативності, що дозволяє мінімізувати число кроків 

послідовної процедури (число ознак, що виокристовуються в 

рекомендованій послідовності до досягнення певної відповіді).  

Величину інформативності ознаки (Іxj) визначали за допомогою 

інформаційної міри Кульбака [282].  𝐼(𝑥𝑗) = ДК(𝑥𝑗) 12 [𝑃(𝑥𝑗/𝐴) − 𝑃(𝑥𝑗/𝐵)]   (2.2) 
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Прогнозування захворювання здійснюють шляхом алгебраїчного 

складання діагностичних коефіцієнтів до моменту досягнення діагностичного 

порогу. Величини порогів для ухвалення рішення із заданим рівнем 

надійності за Вальдом у випадку альтернативної задачі визначають за 

таблицями [206]:  

для α = β = 0,05, Поріг А=+13; Поріг В= –13 (p<0,05); 

для α = 0,05, β =0,01, Поріг А=+20; Поріг В= –13 (p<0,01); 

для α = 0,05, β =0,002, Поріг А=+27; Поріг В= –13 (p<0,001), 

де А і В – захворювання, між якими проводиться диференційна 

діагностика; α – помилка першого роду, тобто хибна діагностика 

захворювання В, якщо у хворого насправді захворювання А; β – помилка 

другого роду, тобто помилкове встановлення діагнозу А у хворого на 

захворювання В.  

Поріг А є позитивною величиною, при його досягнені приймають 

гіпотезу А; поріг В є від’ємною величиною, при його досягненні приймають 

гіпотезу В. Відмінність цього методу полягає у тому, що він дозволяє значно 

зменшити обсяг інформації, необхідної для ухвалення рішення, оскільки її 

накопичення відбувається тільки до моменту досягнення певного порога. 

Як захворювання А умовно обрали розвиток тотального коліту або 

високоактивний перебіг ВК, а як захворювання В – розвиток сегментарного 

коліту або помірно активний перебіг ВК.  

Для розробки математико–статистичної моделі прогнозу ймовірності 

ризику безперервно–рецидивуючого перебігу ВК використано метод 

множинної регресії [207]. Ефективність розробленого методу прогнозування 

розвитку та перебігу виразкового кліту у дітей оцінювали за такими 

показниками як чутливість (Se), специфічність (Sp), точність (ACC). 

Статистично значущими вважалися відмінності даних при р<0,05, що 

відповідає критеріям, прийнятим у медико–біологічних дослідженнях. 
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РОЗДІЛ 3 

КЛІНІКО–ПАРАКЛІНІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РІЗНИХ ВАРІАНТІВ 

ВИРАЗКОВОГО КОЛІТУ В ДІТЕЙ У ПЕРІОДІ ЗАГОСТРЕННЯ 

 

3.1 Порівняльна анамнестична характеристика дітей з виразковим 
колітом 

 

Вивчення клінічних особливостей ВК із різною локалізацією 
патологічного процесу має значний науковий і практичний інтерес у зв’язку з 
тим, що результати порівняльного клініко–параклінічного аналізу фенотипів 
захворювання у дитячому віці доповнють існуючі знання щодо 

симптомотології хвороби та розширють можливості не тільки для вивчення 
особливостей їх клінічного перебігу, але й патофізіології  як підґрунтя 
розробки їх прогнозу перебігу. 

На основі результатів клініко–статистичного аналізу 116 історій хвороб 

дітей з ВК віком 4–18 років, пацієнти в залежності від локалізації запального 
процесу були розподілені на 3 групи: 1–а група (71 дитина) з тотальною, 2–а 
група (30 дітей)  – із сегментарною, 3–я група (15 пацієнтів) – з дистальною 

формою ВК (проктосигмоїдитом). 
Наведені результати свідчать, що в структурі клінічних форм ВК у 

дошкільнят частіше зустрічаються тотальні форми (68% випадків), у 
школярів – тотальні (47% випадків) та сегментарні (41% випадків), у 

підлітків, як і у дошкільнят – тотальна форма (66% випадків). 
Розподіл дітей за статтю, віком та локалізацією ВК показав, що при 

тотальних формах ВК у віці 4–6 років хлопчиків майже у 2 рази більше, ніж 
дівчат (46% проти 22%, p<0,05); у віці 7–11 років, навпаки, дівчат більше, 

ніж хлопчиків (34% проти 13%, р<0,05), у віці 12–18 років дівчат і хлопців 
однаково (44% та 41%, p>0,05). У дітей із сегментарною та дистальною 

формами достовірних розбіжностей за статтю та віком не встановлено 
(p>0,05) (табл. 3.1). 
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Таблиця 3.1 

Розподіл дітей за віком та статтю залежно від локалізації ВК, абс.ч (%) 

Вік, 

роки 

Тотальна форма  

(n=71) 

Сегментарна форма 

(n=30) 

Дистальна форма 

(n=15) 

Дівчата 

(n=32) 

Хлопчики 

(n=39) 

Дівчата 

(n=13) 

Хлопчики 

(n=17) 

Дівчата 

(n=6) 

Хлопчики 

(n=9) 

4–6  7 (22) 18 (46)* 4 (31) 3 (18) 1 (17) 4 (44) 

7–11  11 (34)* 5 (13)  4 (31) 8 (47) 2 (33) 2 (22) 

12–18  14 (44) 16 (41) 5 (38) 6 (35) 3 (50) 3 (34) 

Примітка. * – статистична відмінність між групами дівчат і хлопчиків у 

межах однієї вікової групи з однаковою формою ВК, p<0,05 

 

В межах кожної групи відповідно клінічній формі спостерігались хворі 

з високою, помірною та мінімальною активністю, розподілених згідно 

гістологічних критеріїв [32] (табл. 3.2). 

Таблиця 3.2 

Розподіл дітей за ступенем активності залежно від локалізації ВК, 
абс.ч (%) 

Активність ВК, бал 

Тотальна 
форма  

(n=71) 

Сегментарна 
форма  

(n=30) 

Дистальна 
форма  

(n=15) 

1. Висока, ≥65 48 (68)#1–2, 1–3 13 (43)#1–3* 2 (13) * 

2. Помірна, 35–64 15 (21)  9 (30) *  5 (33) 

3. Мінімальна, ≤30 8 (11) º 8 (27)  8 (54) #3–1 

Примітки:  
# – статистична відмінність між категоріями в межах однієї форми 

локалізації (1–3), p<0,05 

*– статистична відмінність відносно групи дітей з тотальною формою  
ВК, p<0,05 

º – статистична відмінність відносно групи дітей з дистальною формою  
ВК, p<0,05 
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Активні процеси більшою мірою властиві дітям з тотальною (68%) та 

сегментарною формами (43%), мінімальні – хворим з дистальною формою 

(54%), що вказує на неоднорідність кожної клінічної форми за ступенем 

активності запального процесу. Тому, аналіз всіх вивчених клініко–

параклінічних синдромів в подальшому проводився з урахуванням не лише 

локалізації, а й активності запального процесу. 

Згідно отриманих результатів, тотальна форма в періоді загострення у 

більшості випадків (68%) характеризується високим ступенем активності 

запального процесу, показник якого має статистичну відмінність від групи 

дітей із помірною (21%, р<0,05) та мінімальною активністю (11%, р<0,05) 

хвороби. 

У дітей із сегментарною формою ВК перебігає як із високою (43% 

випадків), так і помірною активністю (30%), але достовірно рідше, ніж при 

тотальному уражені товстої кишки (р<0,05). У частки дітей (27%) 

сегментарна форма характеризувалася мінімальним ступенем активності. 

Дистальна форма у більшості хворих (54%) перебігає з мінімальною 

активністю, хоча в 33% випадків активність запального процесу була 

розцінена як помірна, а в 13% – як висока (р<0,05). 

Середня тривалість ВК складала 31,5±3,1 місяця та не мала 

статистичної розбіжності за віком та статтю.  

Дебют ВК відмічений у будь–якому віці, частіше початок хвороби 

зустрічався у дошкільнят – практично у кожної другої дитини 55 (47%) 

порівняно з дітьми шкільного 32 (28%) та підліткового віку 29 (25%), p<0,05 

(рис. 3.1). 

За даними анамнезу хвороби у більшості пацієнтів (88%), незалежно 

від локалізації запального процесу був повільний і характеризувался  

наявністю домішок крові у стільці – у 91 дитини (78%), больовим 

абдомінальним синдромом – у 89 (77%) дітей. Скарги на зміни частоти та 

характеру стільця пред’являли 77 (66%) хворих а саме у більшості з них 
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стілець був неоформлений (5–ий тип за Бристольською шкалою) 3–5 разів на 

добу. У кожної другої дитини (52%) батьки відмічали зниження апетиту, у  

53 хворих (46%) – схуднення, у 47 (41%) пацієнтів  – астенічний синдром 

(слабкість, швидка втомлюваність), диспептичні прояви у вигляді 

метеоризму (54%), нудоти (27%); у 22% хворих підвищення температури тіла 

до субфебрильних цифр. 

 

Рис. 3.1. Розподіл дітей за віком дебюту виразкового коліту, (%) 

 

За даними анкетування батьків встановлено, що більшість з них 

звертались до хірургів і проводили лікування згідно їх рекомендацій; 16% 
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проводилась лише ректроманоскопія, а лабораторна діагностика була 

обмежена стандартними аналізами – загальний аналіз крові, сечі, копрограма, 

протеїнограма, визначення складу мікрофлори калу, що було недостатньо для 
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84% пацієнтів надійшли на обстеження у відділення з діагнозом: 

Виразковий коліт? Хронічний неспецифічний невиразковий коліт? 

Неуточнений коліт? 

0
2
4
6
8

10
12
14
до 1 року

2 роки
3 роки

4 роки

5 років

6 років

7 років
8 років

9 років10 років
11 років

12 років

13 років

14 років

15 років

16 років
17 років



71 

 

Гострий дебют ВК в 12% випадків мав місце у дітей з активною 

тотальною формою, в 27% випадків при активній сегментарній формі та в 9% 

і 13% випадках при помірній та мінімальній активності ВК. Дистальна форма 

лише у однієї дитини (12%) мала «дизентерієподібний» дебют ВК; у 88% 

пацієнтів характеризувалася повільним розвитком.  

Нами також були проаналізовані тригерні фактори розвитку 

виразкового коліту (табл. 3.3). У дітей з високоактивною тотальною формою 

розвиток хвороби батьки пов’язують із гострою кишковою інфекцією (40%), 

з антибіотикотерапією (28%), стресом (6%). Така ж закономірність 

зберігається і при помірній (69% – 15% – 0) та при мінімальній активності 

запального процесу (37,5 % – 25% – 12,5%). Чинниками гострих кишечних 

інфекцій були – Salmonella, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, 

Staphylococcaceae, Staphylococcus Aureus та Rotavirus. 

Слід відмітити, що найбільша частка дітей з помірною активністю 

запального процесу, в яких можливим пусковим механізмом була кишечна 

інфекція, спостерігалася при тотальній формі ВК (69% проти 18% при 

сегментарній формі, р<0,05, і 20% при дистальній формі, р<0,05).  

Часте застосування антибіотика для лікуванні гострих кишкових та 

вірусних інфекцій, як тригерний чинник ВК, виявлено у більшої частки дітей 

із сегментарною формою коліту, незалежно від ступеня активності,  

порівняно з тотальною (43% проти 25%, С=0,205, зв’язок помірної сили; 

р<0,05) або дистальною формою (43% проти 13%, С=0,287, зв’язок помірної 

сили; р<0,05). 

Ще одним важливим тригерним фактором, з нашей точку зору, є стрес, 

хоча частота його зустрічаємості була нижче, ніж вищенаведених факторів 

(кишкові інфекціі та частий прийом антибіотиків). Наша точка зору базується 

на відомих результатах клініко–експериментальних досліджень щодо 

механізмів реалізації стресової реакціі, яка порушує функціональний стан 

органів ШКТ, а саме – моторику товстої кишки [13, 16, 77]. 
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Таблиця 3.3 

Структура тригерних факторів розвитку ВК у дітей, абс.ч. (%)  

Тригерний 

фактор 

Тотальна форма (n=71) Сегментарна форма (n=30) Дистальна форма (n=15) 
Всього 

(n=116) 
висока 

(n=50) 

помірна 

(n=13) 

мінімальна 

(n=8) 

висока 

(n=11) 

помірна 

(n=11) 

мінімальна 

(n=8) 

висока 

(n=2) 

помірна 

(n=5) 

мінімальна 

(n=8) 

Кишкова 

інфекція  

20 (40) 9 (69) 3 (37,5) 4 (36) 2 (18)* 4 (50) ‒ 1 (20)* 2 (25) 43 (37) 

Частий 

прийом 

антибіотика  

14 (28) 2 (15) 2 (25) 5 (45) 5 (45) 3 (37,5) ‒ 1 (20) 1 (12,5) 33 (28) 

Стрес 3 (6) ‒ 1 (12,5) ‒ 2 (18) 1 (12,5) 1 (50) ‒ 1 (12,5) 9 (8) 

Інше 3 (6) 2 (15) 2 (25) 2 (18) 2 (18) ‒ 1 (50) 2 (40) 1 (12,5) 15 (13) 

Невідомо 10 (20) ‒ ‒ 2 (18) ‒ ‒ ‒ 1 (20) 3 (37,5) 16 (14) 

Примітка. * – Статистична відмінність відносно показників у дітей з тотальною формою, p<0,05 
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З іншого боку, ми знаємо з різних джерел засобів масової інформації, 

що останнім часом зростае інтерес до булінгу серед дітей дошкільного віку.  

Проте, з визначених факторів в переважній більшості виявлено такий 

фактор, як гостра кишкова інфекція, що збігається зі спостереженнями ряду 

авторів [209–211]. 

Таким чином, можна вважати, що найбільш вагомими тригерами ВК в 

дитячому віці є бактеріально–вірусні інфекції (37%), повторні курси 

антибіотикотерапії (28%), стрес (8%). 

Нами були визначені та проаналізовані фактори ризику розвитку ВК 

(рис. 3.2). 
 

 

Рис. 3.2. Структура захворювань органів шлунково–кишкового тракту у 

батьків і найближчих родичів дітей з виразковим колітом (n=116) 

 

Результати індивідуального опитування батьків дозволили виявити 

значну питому вагу (75%) сімейної схильності до хвороб органів травлення, 

що значно більше порівняно з аналогічними показниками, встановленими в 

80–роки минулого століття (20% родин) [92]. При цьому ми вперше 

документували в їх структурі рак кишечника, хворобу Крона, виразковий 

коліт. 
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За нашими даними, при всіх клінічних формах ВК батьки та найближчі 

родичі мали хвороби органів травлення, а саме хронічні гастродуоденіти, 
виразки шлунку, захворювання жовчовидільної системи – у 24% випадків; 
хронічні коліти – у 20% випадків, в тому числі в 2% виразковий коліт;  у 19% 
– онкологічні хвороби ШКТ, серед яких в 11% випадків діагностовано рак 

кишечника; поєднана патологія, а саме хронічні захворювання органів 
травлення й онкологічна патологія встановлені в 12% випадків. 

Нами був проведений порівняльний аналіз частоти  зустрічаємості 
факторів обтяженої спадковості у дітей з ВК та у здорових дітей. 

Встановлено, що у близьких родичів дітей контрольної групи, також мали 
місце хвороби шлунково–кишкового тракту, але частота їх зустрічаємості 
була значно нижче, ніж в родинах дітей з ВК; особливо це стосується  хвороб 

кишківника (табл.3.4, 3.5). 

Таким чином, проведений аналіз обтяженої спадковості в сім’ях хворих 
дітей на ВК  підкреслює значимість спадкових факторів як факторів ризику 
розвитку ВК в дитячому віці, але не впливає на формування клінічних його 

форм, що, можливо пов’язано з невеликою вибіркою груп пацієнтів, серед 
яких проводився аналіз, та обґрунтовує подальші дослідження в плані 
визначення ролі обтяженої спадковості по органам травлення в патогенезі 
фенотипів ВК. 

Виходячи з даних літератури, про те, що різноманітні захворювання та 
стани перинатального періоду несприятливо впливають на плід [212], нами 
був проведений аналіз акушерського анамнезу матерів обстежених дітей 

(табл. 3.4). Наведена структура визначених факторів свідчить про досить 

питому їх вагу в анамнезі обстежених дітей з ВК. Так, згідно отриманих 
даних, обтяжений акушерський анамнез встановлено у 86 (74%) дітей з ВК. У 
40% пацієнтів матері мали прояви раннього гестозу; у матерів кожної п’ятої 
дитини (20% випадків) перебіг вагітності ускладнювався загрозою її 

переривання, у 8% випадків – застосуванням інструментальних методів 
розродження (кесарів розтин, вакуумекстракція). 
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Таблиця 3.4 

Частота спадкових і перинатальних факторів ризику у дітей з виразковим  колітом залежно від локалізації 

запального процесу,  абс.ч (%) 

Фактор ризику 

Тотальна 

форма 
(n=71) 

Сегментарна 

форма 

 (n=30) 

Дистальна 

форма 

 (n=15) 

Група дітей з 
ВК (n=116) 

Контрольна 
група (n=30) 

Обтяжена спадковість: 55 (77)* 22 (73)* 10 (67)* 87 (75)* 6 (20) 

 захворювання шлунку, 12 палої 
кишки, жовчовидільної системи  17 (24)* 9 (30)* 2 (20) 28 (24)* 2 (7) 

 хронічні коліти 14 (20)* 6 (20)* 3 (30)* 23 (20)* 1 (3) 

 онкопатологія органів травлення 16 (23)* 3 (10) 3  (30)* 22 (19)* 2 (7) 

 поєднана патологія органів травлення 8 (11) 4 (13) 2 (20) 14 (12) 1 (3) 

Перинатальні фактори: 53 (75) ° 26 (87) ° 7 (47) 86 (74) 19 (63) 

 ранній гестоз 28 (39) 12 (40) 6 (40) 46 (40) 11 (37 ) 

 загроза переривання вагітності 13 (18)* 10 (33)* ‒ 23 (20)* 1 (3) 

 анемія вагітних 4 (6) 2 (7) ‒ 6 (6) 1 (3) 

 перенесені інфекції під час вагітності 2 (3) ‒ ‒ 2 (2) 3 (10) 

 патологія пологів (кесарів розтин, 
вакуумекстракція) 6 (8) 2 (7) 1 (7) 9 (8) 3 (10) 

Маса тіла при народженні,  г      

 2500–4000 56 (79) 23 (77) 12 (80) 91 (78) 26 (86) 

 < 2500,0 3 (4) 2 (7) ‒ 5 (4) 2 (7) 

 > 4000,0 12 (17) 5 (17) 3 (20) 20 (16) 2 (7) 

Примітки: 
1. * – Статистична значущість відносно показників у контрольній групі, p<0,05; 

2.  ° – Статистична значущість відносно показників у групі дітей з дисальним колітом, p<0,05  
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Таблиця 3.5 

Частота спадкових і перинатальних факторів ризику у дітей з виразковим  колітом залежно від активності 

запального процесу,  абс.ч (%) 

Фактор ризику 
Висока  

(n=63) 

Помірна 

 (n=29) 

Мінімальна  

(n=24) 

Контрольна група 
(n=30) 

Обтяжена спадковість: 47 (75)* 22 (76)* 18 (75)* 6 (20) 

 захворювання шлунку, 12 палої 
кишки, жовчовидільної системи  15 (24)* 9 (31)* 4 (17) 2 (7) 

 хронічні коліти 15 (24)* 4 (14) 4 (17) 1 (3) 

 онкопатологія органів травлення 10 (16) 7 (24)* 5 (21)* 2 (7) 

 поєднана патологія органів 
травлення 7 (11) 2 (7) 5 (21)* 1 (3) 

Перинатальні фактори: 48 (78) 23 (79) 15 (63) 19 (63) 

 ранній гестоз 26 (41) 11 (38) 9 (38) 11 (37 ) 

 загроза переривання вагітності 14 (22)* 6 (21)* 3 (12) 1 (3) 

 анемія вагітних 3 (5) 2 (7) 1 (4) 1 (3) 

 перенесені інфекції під час 
вагітності 1 (2) 1 (3) ‒ 3 (10) 

 патологія пологів (кесарів розтин, 
вакуумекстракція) 4 (6) 3 (10) 2 (8) 3 (10) 

Маса тіла при народженні,  г     

 2500–4000 48 (76) 24 (83) 19 (79) 26 (86) 

 < 2500,0 2 (3) 1 (3) 2 (8) 2 (7) 

 > 4000,0 13 (21) 4 (14) 3 (13) 2 (7) 

Примітка. * – Статистична значущість відносно показників у контрольній групі, p<0,05  
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Співставлення частоти наведених факторів в групі дітей з ВК і в групі 

здорових дітей показало, що статистичну розбіжність з контрольною групою 

мав лише один фактор–загроза переривання вагітності (20% проти 3% в групі 

здорових дітей, р<0,05). 

Отримані дані щодо акушерського анамнезу матерів обстежених дітей з 

ВК є важливими з урахуванням існуючої точки зору про те, що одним з 

найчастіших чинників порушення внутрішньоутробного розвитку плода є 

проблеми жіночого здоров’я в різні терміни гестації, серед яких, за нашими 

даними суттєва роль належить загрозі переривання вагітності – як маркеру 

несприятливого постнатального розвитку дитини [212].   

Аналіз даних таблиць 3.4 і 3.5 показав, що обстежені групи пацієнтів, в 

залежності від клінічної форми за локалізацією та активністю запального 

процесу ВК, не мали статистично значущих розбіжностей по обтяженій 

спадковості за хворобами органів травлення або перинатальними факторами. 

Аналіз раннього дитинства (1–3 роки) хворих на ВК встановив ряд 

факторів несприятливого преморбідного  фону  хворої дитини  (табл. 3.6, 

3.7).  Відповідно їх ранговому розподілу, суттєву питому вагу мають кишкові 

дисфункції в ранньому віці (66 % випадків), повторні курси 

антибіотикотерапії (64 % випадків), супутні хвороби ШКТ (43 % випадків), 

часті респіраторні інфекції (43 % випадікв). Згідно з отриманими даними, усі 

наведені фактори мали статистичну розбіжність відносно контрольної групи 

(р<0,05) за виключенням такого фактору як алергічні захворювання.  

Відомо, що в розвитку хвороб органів травлення педіатри суттєву роль 

відводять тривалості грудного годування. Несподіваним виявилися дані, 

згідно яких на грудному годуванні до 6 місяців і більше  були 62% дітей, на 

змішаному з 2–3 місяця – 27% (проти 10% в контрольній групі, р<0,05), 

штучному – 11% (проти 10% р>0,05).  
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Таблиця 3.6 

Структура факторів преморбідного фону у дітей з виразковим колітом залежно від локалізації запального 

процесу, абс.ч. (%)  

Обтяжуючі фактори 

Тотальна 

форма 
(n=71) 

Сегментар–
на форма 

(n=30) 

Дисталь–
на форма  

(n=15) 

Рівень значущості (р) 
Коефіцієнт спряженості 

Пірсона (С) 

Група дітей з 
ВК (n=116) 

Контрольна 
група (n=30) 

Т С Д Т–Д С–Д   

Кишечні дисфункції в ранньому 
віці 53 (75)* 18 (60)* 5 (33) 

p<0,05 

С=0,317 

p>0,05 

С=0,244 
76 (66)*  4 (13) 

Частий прийом антибіотиків 46 (65)* 23 (77)* 5 (33) 
p<0,05 

С=0,236 

p<0,05 

С=0,388 
74 (64)* 6 (20) 

Часті респіраторні 
захворювання 

33 (46)* 12 (40)* 5 (33) 
  

50 (43)* 4 (13) 

Паразитарні захворювання 24 (34)* 10 (33) 3 (20)   37 (32)* 4 (13) 

Алергічні захворювання 18 (25) 8 (27) 2 (13)   28 (24) 3 (10) 

Супутня патологія ШКТ 31 (44)* 17 (57)* 2 (13) 
p<0,05 

С=0,326 

p<0,05 

С=0,437 
50 (43)* 5 (17) 

Тип  грудного вигодування 
дітей на першому році життя: 

 до 6 місяців і більше 

 змішане з 2–3 місяців 

 штучне 

 

 

43 (61) 

19 (27)* 

9 (13) 

 

 

18 (60) 

9 (30)* 

3 (10) 

 

 

11 (73) 

3 (20) 

1 (7) 

   

 

72 (62) 

31 (27)* 

13 (11) 

 

 

24 (80) 

3 (10) 

3 (10) 

Непереносимість молочних 
продуктів 

33 (46)* 14 (47)* 4 (27) 
p<0,05 

С=0,203 

p<0,05 

С=0,287 
51 (44)* 4 (13) 

Примітка. * – статистична різниця відносно показника контрольної групи, p<0,05 
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Таблиця 3.7 

Структура факторів преморбідного фону у дітей з виразковим колітом залежно від активності запального 

процесу, абс.ч. (%)  

Обтяжуючі фактори 

Висока  

(n=63) 

Помірна 

 (n=29) 

Мінімальна 

(n=24) 

Рівень значущості (р) 
Коефіцієнт спряженості 

Пірсона (С) 
Контрольна 
група (n=30) 

В П М В–М П–М 

Кишечні дисфункції в ранньому віці 41 (65)* 19 (66)* 16 (67)*   4 (13) 

Частий прийом антибіотиків 
46 (73)* 20 (69)* 8 (33) 

p<0,05 

С=0,343 

p<0,05 

С=0,335 
6 (20) 

Часті респіраторні захворювання 
33 (52)* 12 (41)* 5 (21)  

p<0,05 

С=0,273 

 
4 (13) 

Паразитарні захворювання 23 (37)* 10 (34) 4 (17)    4 (13) 

Алергічні захворювання 
20 (32) 6 (21) 2 (8) 

p<0,05 

С=0,234 

 
3 (10) 

Супутня патологія ШКТ 29 (46)* 14 (48)* 7 (29)   5 (17) 

Тип  грудного вигодування дітей на 
першому році життя: 

 до 6 місяців і більше 

 змішане з 2–3 місяців 

 штучне 

 

 

35 (56)* 

20 (32)* 

8 (12) 

 

 

19 (66) 

7 (24) 

3 (10) 

 

 

18 (75) 

4 (17) 

2 (8) 

   

 

24 (80) 

3 (10) 

3 (10) 

Непереносимість молочних продуктів 27 (43)* 13 (45)* 11 (46)*   4 (13) 

Примітка. * – статистична різниця відносно показника контрольної групи, p<0,05 
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Можливо, сьогодні поряд із встановленим неблагоприємним впливом 

на стан здоров’я дитини поряд зі штучним годуванням зростає роль раннього 

змішаного вигодування з урахуванням існуючих в літературі даних щодо 

негативного впливу типу харчування на мікробіоту кишківника [213, 214]. 

Заслуговує на увагу діагностована непереносимість молочних 

продуктів у 44 % дітей з виразковим колітом (проти 13% в групі контролю, 

p<0,05), роль якої в патогенезі запальних захворювань кишечника на сьогодні 

залишається ще не вивченою [215, 216]. 

Порівняльний аналіз преморбідних факторів визначив, що дистальна 

форма у дітей перебігає на більш сприятливому преморбідному фоні, на що 

вказувала менша їх частота порівняно з тотальною або сегментарною 

формами ВК (відмінність помірної сили (С=0,2–0,4), хоча не завжди 

статистично значима). 

Наявність встановлених факторів, з нашої точки зору, може сприяти 

прогресуванню ВК шляхом посилення порушень епітеліального бар’єру 

кишківника, рівноваги між показниками вродженого й адаптивного 

імунітету, змін мікробіоти , формування гастроінтестінальної алергії та інше. 

Всі наведені фактори мали статистичну розбіжність відносно контрольної 

групи (p<0,05), за виключенням такого чинника як алергічні захворювання. 

Аналіз факторів ризику дав підставу для розробки алгоритму 

прогнозування ризику розвитку виразкового коліту в дітей, клінічних форм 

хвороби та їх активності, що наведено в підрозділі 5.2. 

Отримані дані дозволяють формувати групи пацієнтів можливого 

розвитку виразкового коліту із родин зі спадковою обтяженістю за 

хворобами органів травлення та проводити профілактичні заходи, якими є 

максимальне збереження тривалості грудного вигодування, призначення 

антибіотиків за суворими показаннями, попередження респіраторних 

захорювань, проведення діагностики лактазної недостатності та 

непереносимості до білків коров’ячого молока. 
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3.2 Порівняльна клінічна характеристика дітей з різними формами 

виразкового коліту в періоді загострення 

 

Згідно проведеного аналізу клінічних ознак ВК період загострення 
хвороби характеризувався поліморфізмом скарг та клінічних проявів, 

об’єднаних в 4 синдроми (табл. 3.8, 3.9), оцінка яких проводилась відповідно 
з педіатричним індексом активності PUCAI [103, 104]. 

У всіх дітей (100%) мали місце абдомінальний больовий синдром, 

ректальна кровотеча, зміна частоти та консистенції випорожнень, обмежена 
фізична активність хворої дитини. 

Аналіз больового абдомінального синдрому показав, що у більшості 
випадків при всіх формах ВК переважав помірний без чіткої локалізації біль 

(83%–90%–93%, p>0,05). На інтенсивний переймоподібний біль з 
локалізацією в лівій клубовій області скаржилась незначна кількість дітей – 

17%–10%–7%, переважно з активним тотальним ВК, і в цих випадках 
вимагалось призначення спазмолітичних ліків. 

Характерна ознака ВК – кров у калі спостерігалась  при всіх формах 
хвороби, але її кількість  була різною – від домішок,  червоних вкраплень в 
калі до згустків темно–червоного коліру. Так, в залежності від клінічної 
форми значна ректальна кровотеча спостерігалась у дітей з тотальним (22% 

випадків) та сегментарним (10%, р<0,05) колітом, і свідчила про більш 
агресивний перебіг даних клінічних  форм в дитячому віці. В той же час у 
пацієнтів як з тотальним, так і з сегментарним колітом відмічалась і незначна 
наявність крові в калі, яка не залежала від активності запального процесу 

(р>0,05). 
Кров темно–червоного коліру рівномірно змішана с калом, 

діагностована майже з однаковою частотою як  при дифузних так і 

сегментарних ураженнях товстої кишки (20%–23% випадків).  Домішки алої 
крові в калі – характерної ознаки ураження сигмовидної кишки найчастіше 

була  діагностована у дітей  з проктосигмоїдитом (93% випадків). 
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Таблиця 3.8 

Розділ дітей за критеріями індексу PUCAI залежно від локалізації запального процесу, абс.ч(%) 

Симптоми 
Всього 
(n=116) 

Тотальна  

(n=71) 

Сегментарна 

(n=30) 

Дистальна 

(n=15) 

Рівень значущості (р) 
Коефіцієнт спряженості 

Пірсона (С) 
Т С Д Т–С Т–Д С–Д 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Абдомінальний біль: 116 (100) 71 (100) 30 (100) 15 (100)    

 немає болю – – – –    

 біль, який можна проігнорувати  100 (86)# 59 (83)# 27 (90)# 14 (93)#    

 біль, який не можна ігнорувати 16 (14) 12 (17) 3 (10) 1 (7)    

2.Ректальна кровотеча: 116 (100) 71 (100) 30 (100) 15 (100)    

 немає ректальної кровотечі – – – –    

 невелика кількість крові у 
менш, ніж 50% калу 

74 (64)# 41 (58)# 19 (63)# 14 (93)#  
<0,05 

С=0,271 

<0,05 

С=0,281 

 невелика кількість крові у 
більшості калу 

23 (20) 14 (20) 8 (23) 1 (7)    

 велика кількість крові 
перевищує 50% калу 

19 (16) 16 (22) 3 (10) – 
<0,05 

С=0,207 

<0,05 

С=0,215 
 

3.Консистенція випорожнень:        

 сформований 4 (3) – 3 (10) 1 (7)    

 частково сформований 35 (30) 9 (13) 15 (50) 11 (73)# 
<0,01 

С=0,372 

<0,01 

С=0,478 
 

 несформований 77 (67) 62 (87) # 12 (40)  3 (20) 
<0,01 

С=0,439 

<0,001 

С=0,511 
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Продовження таблиці 3.8 

1 2 3 4 5 6 7 8 

4.Кількість стільця за добу:        

0–2 21 (18) 7 (10) 5 (17) 9 (60)#  
<0,05 

С=0,439 

<0,05 

С=0,404 

3–5 61 (53) # 40 (56) # 18 (60) # 3 (20)  
<0,05 

С=0,315 

<0,05 

С=0,354 

6–8 26 (22) 19 (27) 5 (17) 2 (13)    

>8 8 (7) 5 (7) 2 (7) 1 (7)    

5.Епізоди нічного стільця 20 (17) 17 (24) 2 (7) 1 (7) 
<0,05 

С=0,198 
  

6.Рівень активністі:        

 не обмежена 27 (23) 8 (11) 8 (26) 11 (73) #  
р <0,01 

С=0,494 

р <0,05 

С=0,407 

 частково обмежена 56 (48) 36 (51) # 17 (57) # 3 (20)  
р <0,05 

С=0,228 

р <0,05 

С=0,329 

 обмежена 33 (29) 27 (38) 5 (17) 1 (7) 
р<0,05 

С=0,205 

р<0,05 

С=0,246 
 

PUCAI:        

 10–34 балів 40 (34) 15 (21) 13 (43) 12 (80)# 
р<0,05 

С=0,221 

р<0,01 

С=0,434 

р<0,05 

С=0,329 

 35–64 балів 64 (55) # 47 (66)# 14 (47)  3 (20)   
р<0,01 

С=0,335 
 

 більше 65 балів 12 (11) 9 (13) 3 (10) ‒    

Примітка. # – Найбільший статистично значущий показник в групі дітей з різною формою ВК, р<0,05 
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Таблиця 3.9 

Розділ дітей за критеріями індексу PUCAI залежно від активності запального процесу, абс.ч(%) 

Симптоми 
Всього 
(n=116) 

Висока  

(n=63) 

Помірна 

 (n=29) 

Мінімальна  

(n=24) 

Рівень значущості (р) 
Коефіцієнт спряженості 

Пірсона (С) 
В П М В–П В П 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2. Абдомінальний біль: 116 (100) 63 (100) 29 (100) 24 (100)    

 немає болю – – – –    

 біль, який можна проігнорувати  100 (86)# 52 (86)# 25 (86)# 23 (96)#    

 біль, який не можна ігнорувати 16 (14) 11 (14) 4 (14) 1 (4)    

2.Ректальна кровотеча: 116 (100) 63 (100) 29 (100) 24 (100)    

 немає ректальної кровотечі – – – –    

 невелика кількість крові у 
менш, ніж 50% калу 

74 (64)# 26 (41) 25 (86)# 23 (93)# 
<0,01 

С=0,387 

<0,01 

С=0,441 
 

 невелика кількість крові у 
більшості калу 

23 (20) 18 (29) 4 (14) 1 (7)    

 велика кількість крові 
перевищує 50% калу 

19 (16) 19 (30) – – 
<0,01 

С=0,327 

<0,05 

С=0,267 
 

3.Консистенція випорожнень:        

 сформований 4 (3) – 1 (3) 3 (13)    

 частково сформований 35 (30) 6 (10) 15 (52) 14 (58)# 
<0,01 

С=0,429 

<0,01 

С=0,460 
 

 несформований 77 (67) 57 (90) # 13 (45)  7 (29) 
<0,01 

С=0,445 

<0,001 

С=0,528 
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Продовження таблиці 3.9 

1 2 3 4 5 6 7 8 

4.Кількість стільця за добу:        

0–2 21 (18) 5 (8) 5 (17) 11 (46)  
<0,05 

С=0,401 

<0,05 

С=0,296 

3–5 61 (53) # 34 (54) # 15 (52) # 12 (50)    

6–8 26 (22) 18 (29) 7 (24) 1 (4)  
<0,05 

С=0,255 

<0,05 

С=0,268 

>8 8 (7) 6 (10) 2 (7) ‒    

5.Епізоди нічного стільця 20 (17) 18 (29) 2 (7) ‒ 
<0,05 

С=0,237 
  

6.Рівень активністі:        

 не обмежена 27 (23) ‒ 7 (24) 20 (83) # 
<0,05 

С=0,390 

<0,05 

С=0,663 

<0,05 

С=0,508 

 частково обмежена 56 (48) 32 (51)  20 (69) # 4 (17)  
<0,05 

С=0,296 

<0,05 

С=0,463 

 обмежена 33 (29) 31 (49) 2 (7) ‒ 
р<0,05 

С=0,379 

р<0,05 

С=0,417 
 

PUCAI:        

 10–34 балів 40 (34) 3 (5) 12 (41) 23 (96) # 
р<0,01 

С=0,418 

р<0,01 

С=0,664 

р<0,01 

С=0,497 

 35–64 балів 64 (55) # 48 (76) # 17 (59) 1 (4)  
р<0,01 

С=0,544 

р<0,01 

С=0,497 

 більше 65 балів 12 (11) 12 (19) ‒ ‒ 
р<0,05 

С=0,254 

р<0,05 

С=0,240 
 

Примітка. # – Найбільший статистично значущий показник в групі дітей з різною формою ВК, р<0,05  
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Частково сформований стілець (5–6 типи за Бристольською шкалою) 

відмічався в 13%–50%–73% випадків відповідно  клінічній формі 

виразкового коліту і був більш властивий дистальним формам (статистично 

значуща різниця помірної сили між показниками встановлена при тотальній і 

дистальній формах (р<0,05, С=0,478). 

Характерною ознакою кишкового синдрому в дітей є не лише зміни 

консистенції стільця, а й частота його протягом доби. 

За даними проведеного аналізу в періоді загострення хвороби частота 

стільця більше 8 разів на добу була діагностована при всіх формах ВК у 

незначної кількості хворих; 6–8 разів на добу у 27%–17%–13%. У більшості 

пацієнтів частота стільця дорівнювала 3–5 разів на добу – 56 %–60 %–20 % 

(р<0,05 відносно показника при дистальній формі, розбіжності помірної сили 

С=0,315 та С=0,354, відповідно).  

Звичайна кількість стільця за добу (0–2 рази) найчастіше відмічалась у 

дітей з дистальною формою (60%) – встановлено відносно сильний 

статистично значущий зв’язок з показниками при тотальній і сегментарній 

формі (р<0,05, С=0,439 та р<0,05, С=0,404, відповідно).  

Епізоди нічного стільця були характерні для активного запального 

процесу і частіше відмічені (24 %) у дітей з тотальною формою; вони мали 

місце також у 7 % хворих із сегментарною формою (р<0,05, С=0,198). 

Проведений аналіз вище наведених ознак показав, що незалежно від 

локалізації ураження товстої кишки високоактивні форми ВК в більшості 

випадків (86%) характеризувалися хронічним помірним абдомінальним 

синдромом, ректальною кровотечою (100 %),  повністю несформованим 

стільцем, 7–им типом консистенції стільця за Бристольскою шкалою в 90% 

випадків з частотою 3–5 разів на добу (54 %) та епізодами нічного стільця 

(29 %), обмеженою фізичною активністю (49 %). 

Помірний запальний процес характеризувався хронічним 

абдомінальним синдромом (86 %), незначною ректальною кровотечею у 
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вигляді невеликої кількості крові у менш, ніж 50% калу (86 %), 7–им (45 %) 

та 6–им (52%) типом стільця за Бристольською шкалою із частотою 3–5 разів 

на добу (52 %) та 6–8 разів (24 %), епізодами нічного стільця (7 %), частково 

обмеженою фізичною активністю (69 %). 

Мінімальний запальний процес характеризувався помірним 

абдомінальним синдромом (96 %), домішками крові (100 %), 5–6–тим типом 

стільця за Бристольською шкалою (58%), без епізодів нічного стільця, 

необмеженою фізичною активністю (83 %).  

Співставлення частоти порушень стільця з активністю запального 

процесу виявило, що при тотальній формі з високою та помірною активністю 

характерний несформований стілець (76 % і 77 % відповідно), з частотою 3–5 

разів за добу – у 60% дітей з активним тотальним колітом; така ж тенденція 

встановлена у дітей із сегментарним помірно активним колітом (82% 

випадків). При дистальній формі з мінімальним ступенем активності – у 87 % 

випадків частота стільця не перевищує 0–2 рази за добу. 

Характерні для ураження кишечника метеоризм, тенезми були 

діагностовані у всіх хворих, частота зустрічаємості яких залежала від 

локалізації запального процесу. 

Наявність наведених синдромів суттєво впливала на обмеження 

активності хворої дитини, а саме якість її життя. Згідно з критеріями 

активності PUCAI у дитини може бути: відсутня обмеженість активності (0 

балів), епізодичне обмеження активності (5 балів), виражене обмеження 

активності (10 балів). 

Анкетування хворих на ВК показало, що 38 % пацієнтів з дифузним 

ураженням товстої кишки виражене обмеження активності на відміну від 

17% та 7% пацієнтів з сегментарним та дистальним запальними процесами 

кишечника і мали статистично значущу різницю помірної сили (p<0,05, 

C=0,205 та p<0,05, C=0,246, відповідно).  
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Значно вищу необмежену активність мають діти з мінімальною 

активністю при сегментарній і дистальній формах (83%); частково обмежену 

активність мають діти з високою і помірною активністю при тотальній і 

сегментарній формах, статистично відрізняється від показника при 

мінімальній активності.  

Розбіжності в показниках частоти зустрічаємості клінічних синдромів 

при різних формах ВК відображають і розбіжності в бальній оцінці PUCAI  

(табл. 3.8, 3.9, рис. 3.3).  

 

         Рис. 3.3. Індивідуальні значення педіатричного індексу активності дітей 

з виразковим колітом залежно від локалізації та активності запального 

процесу (бал): 1– тотальний коліт; 2– сегментарний коліт; 3– дистальний 

коліт; 4 – високоактивна; 5 – помірна; 6 – мінімальна 

 

Встановлено, що тотальна форма характеризується більш тяжким 

перебігом захворювання – середній показник PUCAI мав найбільшу оцінку 

(45,6±1,8 балів), статистично значущу порівняно з аналогічним показником 

при сегментарній і дистальнй формі (37,7±2,7 балів, р<0,05 і 29,7±3,3 балів, 
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р<0,001, відповідно) за рахунок більшого відсотка дітей (66%) із сумарною 

кількістю балів 35–64 бали.  

Сегментарні форми на відміну від тотальних характеризуються менш 

агресивним перебігом, на що вказувало загальна кількість хворих (90%), у 

яких в 43% випадків індекс PUCAI відповідав мінімальній активності та мав 

достовірну розбіжність з аналогічним показником у дітей з тотальною 

формою і майже в такому ж відсотку (47% випадків) – помірної активності; 

індекс PUCAI із сумою > 65 балів був документований у 10% хворих. 

Клінічна активність ВК в групі дітей з дистальним колітом у 80% 

випадків оцінювалась в 20–34 бали, що має статистично значущі розбіжності 

помірної сили з показниками у дітей з тотальною або сегментарною формами 

та відповідала мінімальній активності запального процесу.  

Пороговим значенням для прогнозу високоактивного перебігу ВК 

визначена загальна оцінка PUCAI≥55 балів (AUC=0,899, p<0,05),  

(44%–7%–0%). 

Фізичний розвиток дитини є однім з важливих показників їх здоров’я, 

порушення якого може бути наслідком не лише змін кількісної та якісної 

недостатності харчування, а й характерному для хвороб кишківника 

синдрому мальабсорбції. Важливо, що останнім часом індекс маси тіла 

розглядається фахівцями як предиктор несприятливого перебігу ЗЗК у дітей 

[96]. 

За нашими даними, порушення фізичного розвитку у дітей з ВК 

відбувалось за рахунок втрати маси тіла (66%–63%–53%, p>0,05 відповідно 

тотальній, сегментарній, дистальній формі), що пов’язано із синдромом 

мальабсорбції, зниженням апетиту, а в деяких випадках відмовою хворої 

дитини від їжі. 

В періоді загострення захворювання позакишкові симптоми 

діагностовані у 9 (7,8 %) пацієнтів, серед яких афтозний стоматит (2,6 %), 

еритема нодузум (0,9 %), гангренозна піодермія (0,9 %), артралгії (3,4 %). 
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Артралгії  характеризувалися больовим синдромом, утрудненням руху 

в суглобах, обмеженням фізичної активності, але не супроводжувалися 

набряклістю, почервонінням шкіри суглобів. В усіх випадках дітям 

проводилось УЗД суглобів, консультація за показанням ортопедів. 

У 20 хворих було діагностован синдром цитолізу який не мав типових 

ознак запалення печінки, який клінічно характеризувався слабкістю, 

погіршенням апетиту, помірною гепатомегалією, відсутністю жовтяниці, 

змінами кольору сечі та калу. Активність запального процесу за показниками 

синдрому цитолізу у 14 дітей відповідала мінімальній або помірній 

активності (АлАТ=52–79 о/л, АсАТ=48–95 о/л), та у 6 пацієнтів – високій 

(АлАТ=104–210 о/л, АсАТ=114–428 о/л), останній групі хворих було 

рекомендовано продовжити діагностику згідно сучасних протоколів ведення 

дітей з хронічними гепатитами [217, 218]. 

Кожні прояви – еритема nodosum і гангренозна піодермія мали типові 

прояви. Еритеми nodosum характеризувалась еритематозними плямами на 

шкірі передньої поверхні гомілки, незначною сверблячкою; гангренозна 

піодермія проявлялась фурункулоподібними елементами, виразками із 

синюшним забарвленням, больовим синдромом, підвищенням температури 

тіла. 

Афтозний стоматит – округлі, яскраво–жовті утворення із червоним 

запальним ободком діагностувались на слизовій оболонці губ, щоці, 

супроводжувалися болем, підвищенням температури тіла, погіршенням 

апетиту, а в деяких випадках відмовою від їжі. 

Відомо, що ЗЗК супроводжуються супутньою патологією органів 

травлення, що було підтверджено як нашими даними, так й  іншими 

дослідниками  [219, 220].  

Ряд клінічних проявів – нудота, позиви на блювоту, печія, відрижка, 

гіркота у роті вказували на наявність супутніх захворювань органів 

травлення (у 60% випадків). Результатами проведених досліджень – ЕЗГФ, 
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ультразвукове дослідження органів черевної порожнини, додаткові 

лабораторні дослідження за показаннями огляди консультантів дозволили 

діагностувати супутню патологію органів шлунково–кишкового тракту у 

обстежених дітей (табл. 3.10). 

Таблиця 3.10 

Частота супутньої патології ШКТ у дітей залежно від локалізації ВК, 
абс.ч (%) 

Супутня патологія 
ШКТ 

Всього 

(n=116) 

Тотальна 

(n=71) 

Сегментарна 

(n=30) 

Дистальна 

(n=15) 

Верхні відділи ШКТ 50 (43) 31 (44,0)* 17  (57,0)* 2 (13,0) 

ДЖВП, холецистит 27 (23) 19 (27,0) 6 (20,0) 2 (13,0) 

Панкреатит 6 (5) 4 (6,0) 0 2 (13,0) 

Примітка. * – статистична різниця відносно групи обстежених з 

дистальним колітом, p<0,05 

 

Встановлено, що захворювання органів травлення зустрічаються при 

всіх формах ВК, в структурі яких значне місце займають хвороби шлунку та 

12–ти палої кишки, особливо при тотальних (44%) та сегментарних (57%) 

формах (p<0,05 відносно дистальних колітів). Декілька рідше діагностовані 

функціональні та запальні хвороби жовчного міхура (27%–20%–13% 

відповідно формі ВК) та патологія підшлункової залози (6%–0%–13%). 

При об’єктивному обстеженні дітей з ВК були відмічені блідість 

шкіряних покровів і слизових оболонок порожнини рота, особливо у хворих з 

анемією середнього та тяжкого ступеня; зниження підшкірно жирового шару 

та тургуру тканини;  периорбікулярний ціаноз різного ступеня вираженості; 

незначне збільшення підщелепних вузлів різної форми, еластичні, безболісні 

при пальпації; обкладеність язика; змін з боку крупних і мелких суглобів  

відмічено не було. Звертало увагу наявність клінічних ознак 

полігіповітамінозу та трофічних порушень у вигляді сухості шкіри, ломкості 

нігтів, хейліту, у деяких дітей – зміна коліру волосся.  
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При пальпації органів черевної порожнини найчастіше відмічався біль 

в епігастральній, клубових областях; незначне збільшення об’єму живота за 

рахунок метеоризму, буркотіння, шум плеску; ущільнення і болючість деяких 

відрізків товстої кишки переважно сигмовидної та поперечно ободової. У    

25%  дітей печінка на 1,5–2 см виступала з–під краю підреберної дуги, край 

печінки округлий, паренхіма незначно ущільнена; розміри селезінки в 

жодному випадку не були збільшенні.  

Відставання у фізичному розвитку відмічено у групі дітей з тотальною 

та сегментарною формами (в 85% та 37%, відповідно) переважно за рахунок 

зниження маси тіла; дефіцит маси тіла до 10 кг виявлено у 22% хворих з 

тотальною формою, ускладненим кишковою кровотечею. Затримка статевого 

розвитку виявлена в 16% дівчат, з тривалим дифузним процесом в товстій 

кишці.  

Ультразвукові дослідження органів черевної порожнини були виконані 

у 97 (84%) пацієнтів. Згідно отриманих результатів у 57 (59%) хворих 

діагностовано збільшення розмірів печінки та ущільність її паренхіми; у   

27 (28%) дітей – зміни форми жовчного міхура, у  13 (13%) – наявність сладж 

феномена; збільшення лімфатичних вузлів відмічено у 65 (56%)  хворих.  

У 6 (5%) випадків діагностовано лише зміни розмірів підшлункової залози. 

 

3.3 Порівняльна характеристика лабораторних даних у дітей з 
різними варіантами перебігу виразкового коліту в періоді загострення 

 

Всім хворим дітям з ВК були проведені лабораторні дослідження 

відповідно Протоколу діагностики і лікування та рекомендаціям ESPGHAN 

(2014,2018 ) [104, 107]. 

Загальна характеристика гемограми наведена на рис. 3.4, показники 

якої свідчили про наявність активності запального процесу у дітей з 

виразковим колітом – підвищення ШОЕ, гіпорегенеративний зсув 
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лейкоцитарної формули, тромбоцитоз, анемію 1–3 ступеня, поряд із 

збільшенням числа еозинофілів та лімфоцитів. Отримані нами результати 

співпадають з даними літератури [191]. 

 

 

Рис. 3.4. Профіль відхилених від норми значень гемограми у дітей з 

виразковим колітом, % 

 

Аналіз середніх показників стандартного аналізу крові з різними 

клінічними формами ВК виявив наступні зміни: підвищення кількості 

лейкоцитів >9,0х109/л було достовірно вище у дітей з тотальною формою 

(10,1±0,6)х109/л у порівнянні з аналогічним показником у хворих на 

сегментарною ((7,8±0,7)х109/л, p<0,05) і дистальною ((7,3±0,8)х109/л, p<0,05) 

формами. Середній показник гемоглобіну в групі хворих з тотальною 

формою складав 109±2 г/л, із сегментарною – 119±4 г/л (р<0,05), з 

дистальною – 118±4 г/л (р<0,05); при високоактивній формі ВК – 102±3 г/л, 

що склало статистичну різницю при помірному та мініальному запальному 

процесі (р<0,05) (табл. 3.11). 
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Таблиця 3.11 

Середні показники гемограми у дітей з виразковим колітом, (M±m) 

Показник 

Рефе–
рентні 

значення 

Всього 

(n=116) 

Локалізація ВК Активність ВК 

Тотальна 

(n=71) 

Сегментарна 

(n=30) 

Дистальна 

(n=15) р 

Висока  

(n=63) 

Помірна 

 (n=29) 

Мініма
льна  

(n=24) 
р 

Т С Д В П М 

Гемоглобін, 
г/л 

110–153 112±2 109±2 119±4 118±4 
рт–с<0,05 

рт–д<0,05 
102±3 124±3 125±2 

Рв–п<0,05 

Рв–м<0,05 

Лейкоцити, 
х109/л 

4,0–9,0 9,1±0,4 10,1±0,6 7,8±0,7 7,3±0,8 

рт–с<0,05 

рт–д<0,05 10,7±0,6 8,4±0,6 5,9±0,3 

Рв–п<0,05 

Рв–м<0,05 

Рп–м<0,05 

Еритроцити, 
х1012/л   3,7–4,7 4,6±0,1 4,5±0,1 4,8±0,2 4,5±0,1 

 
4,5±0,1 4,7±0,1 4,6±0,1 

 

Тромбоцити, 
х109/л 

150–450 383±14 413±19 344±23 326±30 

рт–с<0,05 

рт–д<0,05 454±20 318±17 268±12 

Рв–п<0,05 

Рв–м<0,05 

Рп–м<0,05 

с/я, % 45–70 52,3±0,8 53±1 53±2 50±1  53±1 53±1 51±2  

п/я, % 1–6 5,8±0,6 7±1 5±1 4±0,5 
рт–с<0,05 

рт–д<0,05 
7±1 5±1 4±1 

Рв–м<0,05 

Лімфоцити, % 19–37 31,4±0,7 30±1 32±2 35±1 рт–д<0,05 30±1 32±1 35±1  

Моноцити, % 3–11 6,6±0,2 7±0,3 6±0,3 6±0,5  7±0,4 6±0,4 6±0,4  

Еозинофіли, % 0–5,0 3,8±0,2 4±0,3 4±0,5 4±0,6  4±0,3 4±0,4 4±0,4  

ШОЕ, мм/год 2–15 14,1±1,1 15±2 14±2 13±2 

 

19±2 10±1 7±1 

Рв–п<0,05 

Рв–м<0,05 

Рп–м<0,05 

Примітка. Полужирним шрифтом виділені дані, середні значення яких відхиляються від референтних показників 
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Диференційований аналіз показників гемоглобіну визначив (табл. 3.12), 

що анемія тяжкого  ступеня (70 г/л) виявлена у 4 % пацієнтів з тотальною 

формою та у 3 % – із сегментарною, в групі дітей з дистальною формою – не 

була діагностована в жодному випадку. Анемія середнього ступеня (70–

99 г/л) документована у 11 % хворих з тотальною формою, у 13 % – з 

сегментарною формою.  

У більшості дітей незалежно від клінічної форми діагностована анемія 

легкого ступеня (100–109г/л) – 35 %–13 %–27 % випадків (р<0,05) відносно 

показника у дітей з тотальною формою. 

Підвищення ШОЕ вище 15 мм/год встановлено у дітей з різними 

формами ВК, але достовірних розбіжностей між групами обстежених не 

встановлено (p>0,05). 

Характерною рисою запального процесу при ВК є вторинний 

тромбоцитоз, який достовірно частіше (в 31% випадках) виявлявся у хворих 

із тотальним ураженням товстої кишки. 

Підвищення кількості тромбоцитів >450х109/л спостерігалося і при 

інших локалізаціях патогенного процесу, а саме – у 13,0 % пацієнтів як із 

сегментарною, так і дистальною формами, які мали достовірну розбіжність 

між групами (p<0,05).  

Збільшення кількості лімфоцитів >37%, моноцитів >11%, еозинофілів 

>5% документована у пацієнтів всіх груп, але достовірних відмінностей їх 

показників знайдено не було (p>0,05).  

Аналіз показників стандартного аналізу крові з різними клінічними 

формами ВК виявив наступні зміни: високоактивні форми характеризувались 

лейкоцитозом (56 %), тромбоцитозом (41 %), підвищенням ШОЕ (43 %). 

Всі наведені показники у дітей з високоактивним запальним процесом 

мали достовірну відмінність від аналогічних показників при помірній та 

мінімальній активності запального процесу (р<0,05). 
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Таблиця 3.12 

Розподіл дітей з виразковим колітом за показниками гемограми, абс.ч (%) 

Показник 
Всього 

(n=116) 

Локалізація ВК Активність ВК 

Тотальна 

(n=71) 

Сегментарна 

(n=30) 

Дистальна 

(n=15) р 

Висока  

(n=63) 

Помірна 

 (n=29) 

Мінімаль
на  

(n=24) р 

Т С Д В П М 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Гемоглобін, г/л          

> 110 67 (58)# 36 (50,0) # 21 (70,0) # 11 (73,0) # 
рт–с<0,05 

рт–д<0,05 
19 (30) 25 (86)# 23 (96)  

90–110 33 (29) 25 (35) 4 (13) 4 (27) рт–с<0,05 28 (44)# 4 (14) 1 (4) 
Рв–п<0,05 

Рв–м<0,05 

70–89 12 (10) 8 (11) 4 (13) ‒  12 (19) ‒ ‒  

< 70 4 (3) 3 (4) 1 (3) ‒  4 (6) ‒ ‒  

Лейкоцити, х109/л          

4,0–9,0 69 (59) # 34 (48) 24 (80) 11 (73)  28 (44) 19 (66) # 22 (92) #  

< 4,0 1 (1) 1 (1) 0 (0) ‒  ‒ ‒ 1 (4)  

> 9,0 46 (40) 36 (51) 6 (20) 4 (27) 
рт–с<0,05 

рт–д<0,05 
35 (56) 10 (34) 1 (4) 

Рв–п<0,05 

Рв–м<0,05 

> 13,0 21 (18) 15 (21) 4 (13) 2 (13)  18 (29) 3 (10) ‒ 
Рв–п<0,05 

Рв–м<0,05 

Еритроцити, х1012/л            

3,7–4,7 58 (50) 35 (50) 14 (47) 9 (60)  31 (50) 15 (52) 12 (50)  

< 3,7 15 (13) 11 (15) 3 (10) 1 (7)  11 (17) 2 (7) 2 (8)  

> 4,7 43 (37) 25 (35) 13 (43) 5 (33)  21 (33) 12 (41) 10 (42)  

Тромбоцити, х109/л          

150–450 87 (75)# 48 (69) 26 (87) 13 (87)  36 (57) 27 (93)# 24 (100)#  

< 150 1 (1) 1 (1) ‒ ‒  1 (2) ‒ ‒  

> 450 28 (24) 22 (31) 4 (13) 2 (13) 
рт–с<0,05 

рт–д<0,05 
26 (41) 2 (7) ‒ 

Рв–п<0,05 

Рв–м<0,05 
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Продовження таблиці 3.12 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

с/я, %          

45–70 100 (86)# 61 (86) 26 (87) 13 (87)  53 (84) # 27 (93) # 20 (83) #  

< 45 16 (14) 10 (14) 4 (13) 2 (13)  10 (16) 2 (7) 4 (17)  

> 70 0 ‒ ‒ ‒  ‒ ‒ ‒  

п/я, %          

1–6 75 (65) # 41 (58) 21 (70) 13 (87)  36 (57) 20 (69) # 19 (79) #  

< 1 0 (0) ‒ ‒ ‒  ‒ ‒ ‒  

> 6 41 (35) 30 (42) 9 (30) 2 (13) рт–д<0,05 27 (43) 9 (31) 5 (21)  

Лімфоцити, %          

19–37 86 (74) # 55 (78) 21 (70) 10 (67)  47 (75) # 25 (86) # 14 (58)  

< 19 5 (4) 3 (4) 2 (7) 0 (0)  5 (8) 0 0  

> 37 25 (22) 13 (18) 7 (23) 5 (33)  11 (17) 4 (14) 10 (42)  

Моноцити, %          

3–11 109 (94) # 65 (92) 29 (97) 15 (100)  58 (92) # 27 (93) # 24 (100) #  

< 3 1 (1) ‒ 1 (3) ‒  1 (2) ‒ ‒  

> 11 6 (5) 6 (8) ‒ ‒  4 (6) 2 (7) ‒  

Еозинофіли, %          

0–5,0 86 (74) # 58 (82) 19 (63) 9 (60)  48 (76) # 19 (66) # 19 (79) #  

> 5,0 30 (26) 13 (18) 11 (37) 6 (40)  15 (24) 10 (34) 5 (21)  

ШОЕ, мм/год          

2–15 82 (71) # 50 (70) 21 (70) 11 (73)  36 (57) 22 (76) # 24 (100) #  

>15 34 (29) 21 (30) 9 (30) 4 (27)  27 (43) 7 (24) ‒ Рв–м<0,05 

>22 29 (25) 19 (27) 8 (27) 2 (13)  26 (41) 3 (10) ‒ 
Рв–п<0,05 

Рв–м<0,05 

Примітки:  

1. – полужирним шрифтом виділені дані, середні значення яких відхиляються від референтних показників 

2.  # – статистично значущий найбільший показник в межах однієї клінічної форми ВК, p<0,05 
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Помірні формі також характеризувалися лейкоцитозом (34 %), 

тромбоцитозом (7 %), підвищенням ШОЕ (24 %); коліти з  мінімальною 

активністю – лише лейкоцитозом (4 %). 

На основі ROC–аналізу встановлено (рис. 3.5), що концентрація 

гемоглобіну нижче 90 г/л (AUC=0,83, р<0,05), вміст тромбоцитів вище за 

450х109/л (AUC=0,843, р<0,05); з високою прогностичною силою свідчать 

про високоактивний запальний процес. ШОЕ більше 22 мм/год (AUC=0,753, 

р<0,05;), рівень лейкоцитів вище за 13х109/л (AUC=0,728, р<0,05) є точками 

відсічі відносно високої прогностичної сили. 

 

    

 

    

Рис. 3.5. ROC–крива прогнозування високоактивного перебігу 

виразкового коліту за даними гемограми 
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(у 62 % хворих), гіпоальбумінемія (92 %) дітей), зниження альбуміно–

глобулінового (А/Г) коефіцієнту <1,5 (у 90 % обстежених) (рис. 3.6, табл. 

3.13). 

 

Рис. 3.6. Профіль відхилених від норми значень протеїнограми у дітей з 

виразковим колітом, % 

 

На основі ROC–аналізу встановлено (рис. 3.7), що про активний 

запальний процес при ВК у дітей свідчать рівень γ–глобулінів >26,3% 

(AUC=0,74, р<0,05; 38%–7%–0%) та зниження А/Г коефіцієнту нижче 1 

(AUC=0,854, р<0,05; 60%–34%–0%). 

    

Рис. 3.7. ROC–крива прогнозування високоактивного перебігу 

виразкового коліту за даними протеїнограми 
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Таблиця 3.13 

Розподіл дітей з виразковим колітом за даними протеїнограми, абс.ч (%) 

Показник 
Всього 

(n=116) 

Локалізація ВК Активність ВК 

Тотальна 

(n=71) 

Сегментарна 

(n=30) 

Дистальна 

(n=15) р 

Висока  

(n=63) 

Помірна 

 (n=29) 

Мінімаль
на  

(n=24) р 

Т С Д В П М 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Загальний білок,  г/л 
(M±m) 

71,5±0,8 71,1±1 72±1,4 72,5±2,1  70,7±1,1 72,9±1,6 72,1±1,3 
 

60–80 95 (82) # 60 (81,0) # 26 (87,0) # 11 (73,0) #  50 (79) # 23 (79) # 22 (92) #  

< 60 6 (5) 4 (6,0) 1 (3,0) 1 (7,0)  5 (8) 1 (3) ‒  

> 80 15 (13) 9 (13,0) 3 (10,0) 3 (20,0)  8 (13) 5 (17) 2 (8)  

Альбумін,  г/л (M±m) 44±0,8 42,7±1 45±1,8 49,2±2,1  42,5±1 45,4±1,5 47,5±2,5  

55,8–66,1 9 (8) 1 (1) 4 (13) 4 (27)  ‒ 3 (10) 9 (38)  

<55,8 107 (92) # 70 (99) 26 (87) 11 (73) 

Рт–с<0,05 

Рт–

д<0,05 

63 (100) # 26 (90) # 15 (63) # 

Рв–п<0,05 

Рв–м<0,05 

Рп–м<0,05 

> 66,1 ‒ ‒ ‒ ‒  ‒ ‒ ‒  

α1–глобуліни, % 

(M±m) 
5,3±0,2 5,4±0,3 4,9±0,4 5,5±0,3  5,5±0,3 5±0,4 5,3±0,2 

 

2,9–4,9 31 (27) 20 (28) 9 (30) 2 (13)  19 (30) 9 (31) 3 (13)  

< 2,9 8 (7) 6 (8) 2 (7) 0  6 (10) 2 (7) 0 (0)  

>4,9 77 (66) # 45 (64) 19 (63) 13 (87)  38 (60) # 18 (62) # 21 (88) # 
Рв–м<0,05 

Рп–м<0,05 
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Продовження таблиці 3.13 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

α2–глобуліни, % 

(M±m) 
10,1±0,3 10,2±0,4 10±0,4 9,7±1,1  10,6±0,4 9±0,4 9,4±0,3 

Рв–п<0,05 

Рв–м<0,05 

7,1–11,8 100 (86) # 62 (87) 27 (90) 11 (74)  52 (83) # 24 (83) # 24 (100) #  

< 7,1 2 (2) ‒ ‒ 2 (13)  ‒ 2 (7) ‒  

>11,8 14 (11) 9 (13) 3 (10) 2 (13)  11 (17) 3 (10) ‒  

β1–глобуліни, % 
(M±m) 

12,5±0,3 13±0,4 11,4±0,8 12,3±0,6  12,9±0,4 12,7±0,6 10,9±0,6 
Рв–м<0,05 

Рп–м<0,05 

4,7–7,2 3 (3) ‒ 3 (10) ‒  2 (3) ‒ ‒  

< 4,7 ‒ ‒ ‒ ‒  ‒ ‒ ‒  

>7,2 114 (97) # 71 (100) # 27 (90) # 15 (100) #  61 (97) # 29 (100) # 24 (100) #  

γ–глобуліни, % 
(M±m) 

21,0±0,8 22,6±1,0 21,1±1,4 19,8±2  23,7±1 21,5±1,3 17±0,5 
Рв–м<0,05 

Рп–м<0,05 

11,8–18,8 44 (38) 13 (18) 22 (73) # 9 (60)  10 (16) 13 (45) 21 (88) #  

< 11,8 ‒ ‒ ‒ ‒  ‒ ‒ ‒  

>18,8 72 (62) # 58 (82) # 8 (27) 6 (40) 

Рт–с<0,05 

Рт–

д<0,05 

53 (84) # 16 (55) 3 (13) 

Рв–п<0,05 

Рв–м<0,05 

Рп–м<0,05 

А/Г – коефіцієнт 1,1±0,1 1,0±0,1 1,3±0,1 1,4±0,2 

Рт–с<0,05 

Рт–

д<0,05 

0,9±0,1 1,2±0,1 1,5±0,1 

Рв–п<0,05 

Рв–м<0,05 

Рп–м<0,05 

1,5–2,3 21 (16) 9 (13) 6 (20) 6 (40)  3 (5) 9 (31) 9 (38)  

< 1,5 95 (90) # 62 (87) # 24 (80) # 9 (60) 
Рт–

д<0,05 
60 (95) # 20 (69) # 15 (62) # 

Рв–п<0,05 

Рв–м<0,05 

Примітки: – полужирним шрифтом виділені дані, середні значення яких відхиляються від референтних показників 

                 # – статистично значущий найбільший показник в межах однієї клінічної форми ВК, p<0,05
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Аналіз біохімічних показників крові показав лише збільшення 

активності трансаміназ; показника АлАТ>39,0/л – у 22 % хворих з активною і 

у 14 % хворих з помірноактивною формою ВК; АсАТ>48,0/л у 22 % дітей з 

високоактивною та у 10 % хворих з помірноактивною формою, що із 

сучасних позицій розглядається як транзиторна гіпертрансаміназемія [217, 

218] (рис. 3.8, табл. 3.14). 

 

Рис. 3.8. Профіль відхилених від норми біохімічних показників крові у 

дітей з виразковим колітом, % 

 

Коагулограма дітей з ВК в 27% випадках характеризувалася 

підвищенням лише рівня фібриногену (рис. 3.9, табл. 3.15,), що поряд із 

встановленим підвищенням показників ШОЄ, лейкоцитів, тромбоцитів, 

фракції γ–глобулінів, зсуву лейкоцитарної формули вліво може розглядатися 

як маркер запального процесу. 

 

Рис. 3.9. Профіль відхилених від норми показників коагулограми у 

дітей з виразковим колітом, % 
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Таблиця 3.14 

Розподіл дітей з виразковим колітом за даними біохімічних показників крові, абс.ч (%) 

Показник 
Всього 

(n=116) 

Локалізація ВК Активність ВК 

Тотальна 

(n=71) 

Сегментарна 

(n=30) 

Дистальна 

(n=15) р 

Висока  

(n=63) 

Помірна 

 (n=29) 

Мінімальна  

(n=24) р 

Т С Д В П М 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Загальний білірубін,  
мкмоль/л (M±m) 

10,6±0,3 10,6±0,4 10,4±0,6 10,9±1  11,5±1,3 9,9±0,5 12,3±0,7  

5–26 115 (99) # 70 (98) # 30 (100) # 15 (100) #  63 (100) # 29 (100) # 24 (100) #  

< 5 0 ‒ ‒ ‒  ‒ ‒ ‒  

> 26 1 (1) 1 (2) ‒ ‒  ‒ ‒ ‒  

АлАТ,  о/л (M±m) 
32,8±3,2 34,5±4,3 29,3±5,4 32,1±9,1  40±6 31±6 21±2 

Рв–м<0,05 

Рп–м<0,05 

8,0–39,0 98 (84) # 57 (80) # 28 (93) # 13 (87) #  49 (78) # 25 (86) # 24 (100) # Рв–м<0,05 

< 8,0 0 ‒ ‒ ‒  ‒ ‒ ‒  

> 39,0 18 (16) 14 (20) 2 (7) 2 (13)  14 (22) 4 (14) ‒ Рв–м<0,05 

АсАТ, о/л (M±m) 40,4±4,5 42,4±6,4 30,1±2,7 51,7±16,4  49±8 35±4 28±2 Рв–м<0,05 

9,0–48,0 98 (84) # 57 (80) # 28 (93) # 13 (87) #  49 (78) # 26 (90) # 23 (96) #  

< 10,0 0 ‒ ‒ ‒  ‒ ‒ ‒  

> 48,0 18 (16) 14 (20) 2 (7) 2 (13)  14 (22) 3 (10) 1 (4) Рв–м<0,05 

Тимолова проба,  Од. 
(M±m) 

3,5±0,2 3,7±0,3 3,4±0,5 2,7±0,4  4±0,4 3±0,4 2,7±0,4  

1,0–4,0 
92 (79) # 52 (73) # 24 (80) # 14 (93) #  42 (67) # 26 (90) # 22 (92) 
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Продовження таблиці 3.14 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

< 1,0 0 ‒ ‒ ‒  ‒ ‒ ‒  

> 4,0 
26 (22) 19 (27) 6 (20) 1 (7)  21 (33) 3 (10) 2 (8) 

Рв–п<0,05 

Рв–м<0,05 

Лужна фосфатаза,  
о/л (M±m) 

238,8±20,1 255±30 216±25 204±21  243±31 259±28 203±20  

32–720 114 (98) # 69 (97) # 30 (100) # 15 (100) #  61 (97) # 29 (100) # 24 (100) #  

> 720 2 (2,0) 2 (3) ‒ ‒  2 (3) ‒ ‒  

Холестерин,  
мкмоль/л (M±m) 

4,3±0,1 4,3±0,1 4,1±0,4 4,3±0,3  4,3±0,2 4,1±0,2 4,3±0,2  

2,8–6,0 99 (85) # 66 (93) # 19 (63) # 14 (93) #  51 (81) # 27 (93) # 24 (100) #  

< 2,8 13 (11) 5 (7) 8 (27) ‒  8 (13) 2 (7) ‒  

> 6,0 4 (4) ‒ 3 (10) 1 (7)  4 (7) ‒ ‒  

Глюкоза,  мкмоль/л 
(M±m) 

4,5±0,1 4,5±0,1 4,6±0,1 4,2±0,2  4,5±0,1 4,5±0,1 4,5±0,1  

3,8–5,5 94 (81) # 64 (90) # 21 (70) # 9 (60)  53 (84) # 24 (83) # 17 (71) #  

< 3,8 15 (13) 5 (7) 5 (17) 5 (33)  7 (11) 3 (10) 5 (21)  

> 5,5 7 (6) 2 (3) 4 (13) 1 (7)  3 (5) 2 (7) 2 (8)  

Примітки:  

1. – полужирним шрифтом виділені дані, середні значення яких відхиляються від референтних показників 

2.  # – статистично значущий найбільший показник в межах однієї клінічної форми ВК, p<0,05 
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Таблиця 3.15 

Розподіл дітей з виразковим колітом за даними коагулограми, абс.ч (%) 

Показник 
Всього 

(n=116) 

Локалізація ВК Активність ВК 

Тотальна 

(n=71) 

Сегментарна 
(n=30) 

Дистальна 

(n=15) р 

Висока 

(n=63) 

Помірна 

 (n=29) 

Мінімальна  

(n=24) р 

Т С Д В П М 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Фібриноген, г/л (M±m) 3,6±0,1 3,7±0,1 3,5±0,2 3,7±0,3  3,7±0,1 3,6±0,2 3,5±0,2  

1,25–4,0 85 (73) # 52 (73) # 21 (70)  11 (73) #  44 (70) # 22 (76) # 19 (79) #  

< 1,25 0 ‒ ‒ ‒  ‒ ‒ ‒  

> 4,0 31  (27) 19 (27) 9 (30) 4 (27)  19 (30) 7 (24) 5 (21)  

ПТІ, % (M±m) 82,6±1,2 83±2 82±2 84±3  84±1 85±2 80±2  

70–100 105 (91) # 63 (89) 29 (97) 13 (86)  55 (78) 28 (96) 23 (96)  

< 70 6 (5) 5 (7) ‒ 1 (7)  4 (6) ‒ 1 (4)  

> 100 5 (4) 3 (4) 1 (3) 1 (7)  4 (6) 1 (4) ‒  

Час рекальцифікації, с  
(M±m) 

109,5±3,7 108±5 121±5 97±12  114±4 110±3 119±3  

90–120с 93 (79)# 64 (75) # 20 (80) # 9 (60) #  49 (78) # 24 (83) 20 (83)  

<90 2 (3) ‒ ‒ 2 (13,0)  1 (2) ‒ ‒  

>120 21 (18) 7 (25) 10 (30) 4 (27)  13 (20) 5 (17) 4 (17)  

Примітки:  
1. – полужирним шрифтом виділені дані, середні значення яких відхиляються від референтних показників; 

 # – статистично значущий найбільший показник в межах однієї клінічної форми ВК, p<0,05 
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Визначення ФК – найбільш інформативного показника ступеню 

активності запального процесу проведено у 95 дітей з ВК (82%). Згідно 

отриманих даних  при всіх формах ВК встановлено підвищення концентрації 

ФК більш, ніж в 4–11 разів (табл. 3.16).  

В фазі загострення ВК у 82 % хворих при збільшені клінічної 

активності захворювання і наявності маркерів гострої фази запалення 

(лейкоцитоз, тромбоцитоз, анемія, ШОЕ, диспротеїнемія), встановлено 

підвищення концентрації фекального кальпротектину при всіх формах ВК, 

але його показники мали достовірні відмінності в залежності від ступеню 

активності запального процесу (в 50 % випадків). Високоактивні форми, які 

клінічно характеризувалися значною ректальною кровотечею, частотою 

стільця 6–8 і більше 8 разів на добу, періодично інтенсивним 

переймоподібним больовим синдромом, супроводжувались підвищенням 

концентрації фекального кальпротектину >400 мкг/г (56 % випадків), в 

межах 200–399 мкг/г – в 25 %, 50–199 мкг/г – у 19 % пацієнтів. 

Помірна активність запального процесу також характеризувались 

збільшенням рівня ФК >400 мкг/г (50 % випадків), в 27 % – в межах 200–

399мкг/г, в 23 % – в межах 50–199мкг/г, що відповідало клінічному перебігу, 

а саме виразності ректальної кровотечі; частоти і консистенції стільця, 

фізичній активності хворих. 

При мінімальній активності ВК, з клінічно менш вираженими 

синдромами гемоколіту, астенії – в 33 %, підвищення концентрації становило 

200–399 мкг/г, а у більшості пацієнтів (67 %) даний показник був найбільш 

низьким (50–199 мкг/г).  

На основі ROC–аналізу встановлено (рис. 3.10), що про 

високоактивний запальний процес при ВК у дітей свідчить концентрація 

фекального кальпротектина >500 мкг/г (AUC=0,71, р<0,05), який 

діагностувався у 49% дітей з високоактивним запальним процесом (проти 

36%  з помірним та в жодному випадку – з мінімальним). 
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Таблиця 3.16 

Розподіл дітей з виразковим колітом за концентрацією фекального кальпротектину, абс.ч (%) 

Показник 
Всього 

(n=94) 

Локалізація ВК Активність ВК 

Тотальна 

(n=62) 

Сегментар–
на (n=23) 

Дистальна 

(n=9) р 

Висока  

(n=57) 

Помірна 

 (n=22) 

Мінімаль–
на  

(n=15) р 

Т С Д В П М 

Фекальний 
кальпротектин, мкг/г 

Me (Q25%–Q75%),  

347  

(176–619) 

368  

(224–640) 

470  

(180–638) 

164  

(148–254) 

рт–д<0,05 

рс–д<0,05 

 

452  

(245–719) 

398  

(190–565) 

164  

(67–243) 

рв–м<0,05 

рп–м<0,05 

 

50–199 мкг/г 26 (28) 15 (24) 6 (26) 5 (56) рт–д<0,05 11 (19) 5 (23) 10 (67) # 
рв–м<0,05 

рп–м<0,05 

200–399 мкг/г 25 (26) 18 (29) 5 (21) 2 (22)  14 (25) 6 (27) 5 (33)  

≥400 мкг/г 43 (46)# 29 (47) # 12 (53) # 2 (22) 
рт–д<0,05 

рс–д<0,05 
32 (56) # 11 (50) – 

Рв–м<0,05 

Рп–м<0,05 

≥ 500 мкг/г 36 (38) 23 (37) 11 (48) 2 (22)  28 (49) 8 (36) – 
Рв–м<0,05 

Рп–м<0,05 

Примітка. # – статистично значущий найбільший показник в межах однієї клінічної форми ВК, p<0,05 
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Рис. 3.10. ROC–крива прогнозування високоактивного перебігу 

виразкового коліту за даними протеїнограми 

 

У 9 % дітей з тотальною формою були діагностовані антинейтрофільні 

цитоплазматичні антитіла (pANСA), як одного з характерних маркерів даної 

патології. Наші дані співпадають з результатами досліджень Spencer E.A. et 

al. [113], які повязують високий титр pANCA з панколітом. Також у звіті IBD 

Porto Group of ESPGHAN (2016) [114] наголошується, що серологічні 

маркери можуть відігравати певну роль у прогнозуванні перебігу ЗЗК, але їх 

рутинне застосування повинно бути підтверджено додатковими 

дослідженнями. 

З метою визначення стану біоценозу кишечника було обстежено  

55 дітей віком від 6 до 11 років, із них 30 хворих дітей на ВК, які були 

розподілені на групи залежно від клінічної форми захворювання: І група — 

висока активність ВК (14 хворих), ІІ група — помірна активність ВК  

(16 хворих). Як групи порівняння було обстежено 25 здорових дітей. 

Із загального числа обстежених хворих на  виразковий коліт дисбіоз 

кишечника виявлено в 100 % випадків. В ході обстеження виявлено 

порушення мікроекології кишечника, що переважно відповідають  

ІІ–ІІІ ступеню дисбіозу.  
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Дані, отримані в ході дослідження,  вказують на те, що у дітей з 

виразковим колітом мікробіота є дисбіотичною, характеризується зниженням 

бактерій філуму Firmicutes та підвищенням   кількості умовно – патогенної 

мікрофлори, яка належить до Proteobacteria. 

У дітей І групи з важкою формою виразкового коліту дисбіоз кишечника 

ІІ ступеня виявлено в 36 % випадків, дисбіоз ІІІ ступеня – в 64 %  випадків.  

Якісні показники обсіменіння кишечника дітей даної групи свідчили  

про  високу  частоту висівання стафілококів з патогенними властивостями  

(S. aureus – 28,6%, S. epidermidis з гемолізом – 21 %). З високою частотою 

висівались E.coli (гем+) – 29 %, а також  окремі умовно – патогенні 

ентеробактерії   Klebsiella spp. – 36 %, Proteus spp. – 21 %, Citrobacter spp. – 

29 % (табл.3.17). 

Вивчення кількісного рівня умовно – патогенної мікрофлори у пацієнтів 

в І–ої  групі вказувало активну контамінацію кишечника різними видами 

Proteobacteria, концентрація яких перевищувала діагностичний рівень 

 lg >106 КУО/г. 

Так, Klebsiella spp.висівалась у концентрації lg 6,8 КУО/г, Citrobacter 

spp.  lg 7,5 КУО/г, Proteus spp. lg 7,0 КУО/г. Ці показники значно переважали 

дані, отримані при обстеженні дітей ІІ групи, а також здорових дітей. 

Також у дітей, хворих на виразковий коліт з високим ступенем 

запального процесу спостерігається збільшення концентрації E.coli зі 

зміненими ферментативними властивостями (lg 7,1 КУО/г ) та E.coli з 

гемолітичними властивостями (lg 7,3 КУО/г). Якщо враховувати, що штами 

E.coli зі зміненими біологічними властивостями містять широкий набір 

чинників патогенності – ендо–, екзо – та цитотоксини, фактори адгезії тощо, 

неможливо недооцінювати їх роль у розвитку патологічного процесу. 

Кількісні показники контамінації кишечника грибами роду Candida у 

дітей І–ої групи становили – lg 5,8 КУО/г і значно перевищували 

діагностичний рівень.  
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Таблиця 3.17 

Якісні та кількісні показники біоценозу кишечника у дітей, хворих 

на виразковий коліт, в залежності від  ступеня важкості (%, lgКУО/г) 

Мікроорганізми 

Діти, хворі  на виразковий коліт 

Здорові 
пацієнти, n=25 

з високоактивною 

формою 
захворювання, n=14 

із помірною формою 
захворювання,  

n=16 

% lgКУО/г % lgКУО/г   % lgКУО/г 

E.coli 93 5,6±0,4* 94 6,1±0,4* 100 8,0±0,6 

E.coli зі 
зміненими  
ферментативним
и  властивостями   

21 7,1±0,2*# 19 5,7±0,2* 8 4,5±0,4 

E.coli 

лактозанегативна 14 6,5±0,3*# 6 5,2±0,3* 8 3,0±0,4 

E.coli (гем+) 29 7,3±0,2# 19 6,2±0,2 – – 

Klebsiella spp. 36 6,8±0,2*# 25 5,7±0,3* 12 4,0±0,2 

Citrobacter spp. 29 7,5±0,2*# 19 6,0±0,2* 4 3,0±0,2 

Proteus spp. 21 7,0±0,4# 13 6,0±0,4 – – 

Enterobacter spp. 14 6,9±0,3*# 6 5,7±0,3* 8 3,0±0,2 

S. aureus 29 5,8±0,2*# 19 4,6±0,2* 8 3,0±0,4 

S.epidermidis 

(гем +) 
21 4,8±0,4* 13 4,0±0,4* 4 3,0±0,5 

S. saprophyticus 7 3,0±0,2 6 3,3±0,2 2       

8 
3,4±0,4 

S. faecalis 21 5,0±0,3* 38 5,3±0,3 6      

8 
6,1±0,3 

Гриби роду 
Candida 

43 5,8±0,4*# 31 4,7±0,4* 1      

2 
3,1±0,2 

Biphidobacterium 

spp. 
86 5,6±0,4*# 94 6,8±0,4* 100 10,2±0,3 

Lactobacillus spp. 79 5,1±0,2*# 88 6,2±0,2* 100 8,0±0,4 

Примітки:  
1. *– різниця статистично вірогідна між показниками біоценозу 

кишечника хворих з виразковим колітом  та здорових пацієнтів (р<0,05);   
2. # – різниця статистично вірогідна між показниками хворих з 

виразковим колітом з високою та помірною активністю захворювання 
(р<0,05). 
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Доведено що, гриби р. Candida продукують фактори агресії 

(ендотоксини, глюкопротеїди). Здатні виробляти протеолітичні та ліполітичні 

ферменти, і таким чином сприяють значним  патологічним змінам  в 

тканинах кишечника.   

Проведені дослідження показали, що у дітей, хворих на виразковий 

коліт з активною формою, висівались з високою частотою стафілококи з 

патогенними властивостями, умовно–патогенні ентеробактерії та гриби р. 

Candida в концентраціях, що значно перевищували діагностичний рівень. 

Також встановлено, що на фоні підвищення контамінації кишечника умовно–

патогенними бактеріями має місце зниження показників висіву індигенної 

мікрофлори. 

В бактеріальному спектрі філуму Firmicutes встановлено дисбаланс між 

видами стабілізуючої мікрофлори та грампозитивних коків з гемолітичними 

властивостями. 

Аналіз кількісних показників висіву індигенної мікрофлори кишечника 

дав змогу констатувати істотне зниження концентрації –Biphidobacterium spp. 

lg 5,6 КУО/г, Lactobacillus spp.  – lg 5,1КУО/г.  

Представники нормальної мікрофлори виявлялись у більшості дітей  І–ої 

групи: Lactobacillus spp. контамінували кишечник дітей у 79 % випадків, а 

Biphidobacterium  spp. – у 86% дітей . 

Зниження ферментативної активності Biphidobacterium та Lactobacillus 

зумовлює гальмування процесів утилізації організмом дитини біологічно 

активних речовин, посилення бродильних та гнильних процесів, які 

спостерігаються при дисбіозі кишечника у дітей з виразковим колітом.  

У всіх (100 %) хворих І–ої групи виявлено асоціативні форми 

бактеріальної контамінації кишечника. Зареєстровано різні варіанти 

асоціацій, які формувались на тлі дефіциту або відсутності нормальної 

мікрофлори. Переважно реєструвались трьох–чотирьох компонентні 

асоціації стафілококів зі слабоферментуючою кишковою паличкою та 
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грибами р. Candida або асоціації гемолітичних біоварів кишкової палички з 

різними видами ентеробактерій та грибів р. Candida. Частота виявлення  

3х–4х компонентних асоціацій у дітей з важкою формою виразкового коліту 

становила 64% (рис.3.11). 

 

Рис. 3.11. Частота реєстрації асоціацій умовно–патогенної мікрофлори 

у дітей з виразковим колітом  в залежності від форми захворювання, умовно–

патогенними бактеріями та грибами p. Candida, які входили до складу 3х–4х 

компонентних асоціацій , %. 

 

Мікробні асоціації можуть мати високу токсигенність, в той час як 
окремі види мікробів, що входять до складу цих асоціацій, самі по собі таких 

властивостей не мають. Доведено, що Proteus spp. в асоціації з іншими 
мікробами посилює патогенні та токсичні властивості симбіонтів: 
стафілококів, ентерококів. Дріжджеподібні гриби сприяють розмноженню 
стафілококів та посиленню їх патогенних властивостей, внаслідок чого 

можуть спостерігатися важкі форми ураження кишечника, що 
супроводжуються некротичними змінами. 

Результати мікробіологічного обстеження дітей з важкою формою 
виразкового коліту вказують на те, що на фоні зниження показників висіву 

індигенної мікрофлори спостерігається підвищення контамінації кишечника 

2х - 3х 
компонентні 

асоціації  умовно -
патогенних 

мікроорганізмів
36%

3х- 4х 
компонентні 

асоціації умовно -
патогенних 

мікроорганізмів
64%

хворі на ВК з високою активністю захворювання

хворі на ВК із помірною активністю захворювання
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умовно–патогенними бактеріями  та  грибами р. Candida, які входили до 

складу 3х – 4х компонентних асоціацій. 
Це може свідчити про більш суттєві порушення балансу між 

представниками умовно–патогенної та нормальної мікрофлори у пацієнтів   

І – ої групи та про залежність дисбіотичних змін від форми захворювання. 

При обстеженні дітей, хворих на виразковий коліт із помірною 

активністю (ІІ група), було встановлено, що частота реєстрації дисбактеріозу  

ІІІ ступеня складала 44 %,  ІІ ступеня – 56 %.  

Порушення мікробіозу кишечника у хворих ІІ групи проявлялись в  

менш суттєвому, ніж у дітей І–ої групи, підвищенні частоти висіву 

мікроорганізмів з гемолітичними властивостями: плазмокоагулючих 

стафілококів (S. аureus – 19 %) та гемолітичних кишкових паличок ( E.coli 

(гем+) – 19 %), а також окремих видів ентеробактерій (Klebsiella spp. – 25 %, 

Proteus spp. – 13 %, Citrobacter spp. – 19 %). 

Частота виявлення Lactobacillus spp. у дітей із середньо–важкою формою 

виразкового коліту становила 88 %, а Biphidobacterium spp. 94 %. Кількісні 

показники висіву з випорожнень Lactobacillus spp. складали lg 6,2 КУО/г  

(р <0,05), Biphidobacterium spp. lg 6,8±0,4  КУО/г (р <0,05). Ці показники 

статистично вірогідно відрізнялись від даних, одержаних при обстеженні 

групи контролю та групи дітей з важкою формою виразкового коліту.  

Гриби р. Candida в ІІ–ій групі обстежених висівались з меншою 

частотою (31 %), ніж у хворих І групи. Також у дітей ІІ групи встановлено 

підвищення кількісних показників висіву S. aureus (lg  4,6 КУО/мл (р<0,05)), 

E.coli (гем+) (lg  6,2  КУО/мл) та Klebsiella spp. (lg  5,7 КУО/мл (р<0,05)), 

Proteus spp. та Citrobacter spp. (lg  6,0  КУО/мл (р<0,05)). 

У дітей із помірною активністю виразкового коліту кишкова мікрофлора 

знаходилась в 2х –3х компонентних асоціаціях, до складу яких переважно 

входили стафілококи, ентеробактерії та/або гриби р. Candida.  Частота 

виявлення  2х – 3х компонентних асоціацій складала   44 %. 



114 

 

Отримані дані дозволяють припустити, що основними ознаками 

порушення кишкової мікрофлори при виразковому коліті у дітей є суттєве 
зниження рівня облігатної мікрофлори, існування якої залежить від стану і 
функціональних властивостей слизової оболонки товстої кишки.  

Через дефект популяцій біфідо–, лактобактерій, що належать до  

Firmicutes порушується цілісність мікробної біоплівки на слизовій оболонці 
товстої кишки. При цьому формується патологічний мікробіоценоз 
кишечника, що  в свою чергу, запускає і підтримує каскад запальних реакцій 
в стінці товстої і тонкої кишки. Внаслідок продукції біологічно активних 

речовин кишкові  умовно – патогенні мікроорганізми негативно впливають 
на різні функції кишечника та підтримують  неспецифічний запальний 
процес в товстому кишечнику. 

В результаті проведених досліджень, нами виявлені значні порушення 
мікробіому кишечника у дітей, хворих на виразковий коліт. Контроль за 
зміною рівня контамінації кишечника бактеріями Firmicutes, а також 
мікроорганізмами, що належать до Рroteobacteria, має практичне значення та 

може бути використаний для оцінки клінічного перебігу виразкового коліту, 
подальше прогнозування захворювання, а також для удосконалення існуючих 
схем терапії. 

 

 

3.4 Порівняльна ендоскопічна характеристика періоду маніфестації 
клінічних форм виразкового коліту у дітей 

 

Відомо, що проведення ендоскопічних досліджень при ВК дозволяє 

візуалізувати слизову оболонку шлунково–кишкового тракту, оцінити 

характер, глибину та розповсюдженість ураження. 

Колоноскопія із забором біоптатів для гістологічного дослідження 

різних анатомічних відділів товстої кишки була проведена у 97 (84 %) 

хворих; 19 (16 %) пацієнтам ендоскопічне дослідження товстої кишки було 
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виконане за місцем проживання. Обстеження верхнього відділу травної 

системи виконано у 103 (89 %) пацієнтів. 

Локалізація запальних змін слизової оболонки шлунково–кишкового 

тракту у дітей з ВК за результатами ендоскопічного дослідження наведена на 

рисунку 3.12. 

 

 

              

Рис. 3.12. Результати ендоскопічного обстеження дітей з ВК (n=116), % 

 

Згідно отриманих даних патологічні зміни слизової оболонки всієї 

товстої кишки діагностовано в 71 (61 %) випадків, сегментарно – в 30 (26 %), 

в прямій і сигмовидному відділу – у 15 (13 %) пацієнтів. Ізольованого 

ураження прямої кишки діагностовано не було. 

Порівняльний аналіз отриманих даних свідчить про односпрямований 

характер змін слизової оболонки товстої кишки у дітей з ВК, який в той же 

час мав розбіжності в залежності від розповсюдженості патологічного 

процесу (табл. 3.18). 
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Таблиця 3.18 

Розподіл дітей за ендоскопічними ознаками слизової оболонки товстої кишки залежно від локалізації та 

активності ВК, абс.ч (%)  

Показник 
Всього 

(n=116) 

Локалізація ВК Активність ВК 

Тоталь–
на (n=71) 

Сегмен–
тарна 

(n=30) 

Дисталь–
на (n=15) р 

Висока 

(n=63) 

Помірна 

 (n=29) 

Мінімаль
на  

(n=24) 
р 

Т С Д В П М 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Набряк 116 (100) 71 (100) 23 (77) 9 (60)  63 (100) 29 (100) 24 (100)  

Гіперемія 116 (100) 71 (100) 30 (100) 15 (100)  63 (100) 29 (100) 24 (100)  

Зернистість 6 (5) 4 (6) 1 (3) 1 (7)  6 (10) – – 
Рв–п<0,05 

Рв–м<0,05 

Контактна 
кровоточивість 

85 (73) 60 (85) 19 (63) 6 (40) 
Рт–с<0,05 

Рт–д<0,05 
60 (95) 20 (69) 5 (21) 

Рв–п<0,05 

Рв–м<0,05 

Рп–м<0,05 

Судинний 
малюнок: 

33 (28) 26 (37) 5 (17) 2 (13) 
Рт–с<0,05 

Рт–д<0,05 
29 (46) 4 (14) – 

Рв–п<0,05 

Рв–м<0,05 

 змазаний 21 (18) 15 (21) 4 (13) 2 (13)  17 (27) 4 (14) – 
Рв–п<0,05 

Рв–м<0,05 

 відсутній 12 (10) 11 (15) 1 (3) –  12 (19) – – 
Рв–п<0,05 

Рв–м<0,05 

Пошкодження 
поверхні слизової 
оболонки: 

         

Ерозії 80 (69) 58 (82) 17 (57) 5 (33) Рт–д<0,05 52 (83) 20 (69) 8 (33) 
Рв–м<0,05 

Рп–м<0,05 
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 Продовження таблиці 3.18 

1  2 3 4 5 6 7 8 9 

Виразки 30 (26) 27 (38) 3 (10) – 
Рт–с<0,05 

Рт–д<0,05 
28 (44) 2 (7) – 

Рв–п<0,05 

Рв–м<0,05 

Слиз 9 (8) 5 (7) 4 (13) –  6 (10) 3 (10) –  

Фібрин 22 (19) 16 (22) 4 (13) 2 (13)  14 (22) 7 (24) 1 (4)  

Поліпи 13 (11) 6 (8) 5 (17) 2 (13)  8 (13) 3 (10) 2 (8)  

Блискучість СО 17 (15) 13 (18) 3 (10) 1 (7)  11 (17) 4 (14) 2 (8)  

Субатрофія СО 15 (13) 9 (13) 6 (20) –  9 (14) 3 (10) 3 (13)  

Тонус:          

 нормальний 106 (91) 61 (86) 30 (100) 15 (100) 
Рт–с<0,05 

Рт–д<0,05 
52 (83) 29 (100) 24 (100) 

Рв–п<0,05 

Рв–м<0,05 

 знижений 8 (7) 8 (11) – –  8 (13) – –  

 підвищений 2 (2) 2 (3) – –  3 (4) – –  

Гаустри:          

 збережені 
(чіткі) 57 (49) 21 (30) 23 (77) 13 (87)  17 (27) 20 (69) 20 (83)  

 згладжені  59 (51) 50 (70) 7 (23) 2 (13) 
Рт–с<0,05 

Рт–д<0,05 
46 (73) 9 (31) 4 (17) 

Рв–п<0,05 

Рв–м<0,05 

Iндекс 
Rachmilewitz>6 

балів 

48 (41) 37 (58) 9 (30) 2 (13) 
Рт–с<0,05 

Рт–д<0,05 
47 (75) 1 (3) – 

Рв–п<0,05 

Рв–м<0,05 
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Так, у дітей з тотальною формою поряд із типовими ознаками 
запалення – набряк, гіперемія слизової оболонки, показники яких не мали 
достовірних розбіжностей з аналогічними показниками при інших клінічних 
формах ВК (p>0,05), в 85 % випадків діагностовано контактну 

кровоточивість (проти 63 % і 40 % (С=0,228, p<0,05; С=0,371, p<0,05, 

відповідно у хворих із сегментарною і дистальною формами), у 37 % – зміни 
судинного малюнки на відміну від 17 % і 13 % пацієнтів із сегментарною і 
дистальною формами, дефекти слизової оболонки у вигляді ерозій – у 82 % 

дітей, виразок вкритих фібрином, – у 38 % хворих (p<0,05) (рис. 3.13). 

 

          Рис. 3.13. Хвора Б–к, 3 роки. Тотальна форма ВК. Стадія загострення. 

Спонтанна кровотеча, ерозії, очагова гіперемія (Індекс Rachmilewitz  

12 балів). 
 

В той же час не було знайдено достовірних відмінностей таких ознак 

ВК як наявність слизу, псевдополіпів, блискучості слизової оболонки та її 
субатрофії (p>0,05 у всіх випадках) в порівнянні з дітьми із сегментарною і 
дистальною формами. 

Сегментарні форми характеризувалися менш виразними порушеннями 

цілісності слизової оболонки, особливо наявністю виразок на відміну від 
тотальних форм ВК (10 % проти 38 %, С=0,270, p<0,05), однак були 
діагностовані такі ознаки, як порушення судинного малюнку, у 17% дітей 

проти 37% випадків у пацієнтів з тотальною формою (p<0,05), та контактна 
кровоточивість  – 63% та 85% відповідно, (p<0,05) (рис. 3.14). 
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Рис.3.14. Хворий Г–ц, 12 років. Сегментарна форма ВК. Стадія 
загострення. Виразна контактна кровотеча, ерозії, виразки, гіперемія слизової 
оболонки (Індекс Rachmilewitz 10 баллов) 

 

У дітей з дистальною формою були визначені: набряк слизової 
оболонки товстої кишки (60 %) випадків, поверхневі дефекти СО (ерозії) – у 
33 % хворих (С=0,383, p<0,001 відносно показника у дітей з тотальною 

формою та С=0,302, p<0,05 – із сегментарною формою); змазаний судинний 
малюнок – у 13 % дітей (рис. 3.15). 

 

 

Рис. 3.15. Хвора К–і, 14 років. Дистальна форма ВК. Стадія 

загострення. Гіперемія слизової оболонки, контактна кровоточивість (Індекс 

Rachmilewitz 4 бали) 
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Аналіз частоти зустрічаємості ендоскопічних ознак при різних 
клінічних формах ВК в залежності від ступеня активності встановив 
достовірні розбіжності відносно таких ознак як контактна кровоточивість, 
порушення судинного малюнку, наявність виразок, субатрофії СО (р<0,05). 

На підставі отриманих даних колоноскопії у кожній дитині з ВК 
ендоскопічну активність оцінювали за допомогою Rachmilewitz endoscopic 

activity index (IR), згідно якого  у дітей з тотальною та сегментарною 

формами показник індексу відповідав помірному ступеню (5,8±0,3 бала та 

4,1±0,3 бала, відповідно, р<0,05), з дистальною формою – мінімальній 
активності (2,9±0,4 бала, р<0,05 у всіх випадках) (рис. 3.16). 

 

Рис. 3.16. Ендоскопічний iндекс Rachmilewitz залежно від клінічної 

форми ВК, бал 

 

Проведений аналіз взаємозв’язку між клінічними (PUCAI) та 

ендоскопічними (індекс Rachmilewitz) показниками активності виразкового 

коліту в дітей із розрахунком рангового коефіцієнту кореляції Спірмена (rs) 

виявив статистично значущий, прямий, відносно сильний зв’язок (rs=0,71, 

p<0,05). Також встановлено прямі зв’язки помірної та слабкої сили між 

клінічними, ендоскопічними і лабораторними показниками – концентрацією 

тромбоцитів (rs=0,55, p<0,05; rs=0,53, p<0,05, відповідно з PUCAI та IR), 
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лейкоцитів (rs=0,47, p<0,05; rs=0,53, p<0,05, відповідно), фекального 

кальпротектину (rs=0,43, p<0,05; rs=0,32, p<0,05, відповідно); вмісту γ–

глобулінів (rs=0,41, p<0,05; rs=0,39, p<0,05, відповідно);  ШОЕ (rs=0,41, 

p<0,05; rs=0,37, p<0,05, відповідно); та зворотні зв’язки помірної сили з 

показниками концентрації гемоглобіну (rs= 0,58, p<0,05; rs= 0,49, p<0,05, 

відповідно) та АГ–коефіцієнту (rs= 0,48, p<0,05; rs= 0,55, p<0,05, відповідно 

з PUCAI та IR) (рис. 3.17). 

         Рис. 3.17. Статистично взаємозв’язки між клініко–лабораторними та 

ендоскопічно–лабораторними показниками у дітей з ВК за розрахунком 

рангового коефіцієнту кореляції Спірмена (rs)  

 

Наведене дозволяє зробити висновок про те, що клінічні симптоми 

тісно пов’язані з такими показниками гемограми як гемоглобін, лейкоцити, 

тромбоцити, ШОЕ, а також концентрація фекального кальпротектину,  

γ–глобулінів, показника АГ–коефіцієнту, які можуть бути використані як 

критерії перебігу захворювання та моніторингу базової терапії пацієнтів. 

Наші дані збігаються з результатами Mack D.R. et al. щодо прогностичної 
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значимості комбінації лейкоцитів, тромбоцитів, ШОЕ для виявлення 

тяжкості ВК [193]. 

За показниками езогастрофіброскопії (ЕГФС) ураження стравоходу, 

шлунку, 12–ти палої кишки встановлено у 50 дітей (49 %). Серед супутніх 

захворювань органів травлення у 4 % хворих документовано езофагіт, у 38 % 

обстежених хронічний гастродуоденіт, які характеризувалися обмеженим 

поверхневим запальним процесом, в поодиноких випадках – дефектами 

слизової оболонки шлунку (ерозії, виразки), а також порушенням моторної 

функції верхніх відділів травного каналу у вигляді рефлюкс–езофагіту у 12% 

пацієнтів та гастродуоденального рефлюксу у 9 % хворих.  

Дослідження слизової оболонки верхнього відділу ШКТ мало різний 

ступінь запальних змін у обстежених дітей (табл. 3.19). 

Таблиця 3.19 

Розподіл дітей за ендоскопічною ознакою верхніх відділів ШКТ залежно 

від клінічної форми ВК, абс.ч (%) 

Ендоскопічна ознака 
Тотальна 

(n=31) 

Сегментарна 

(n=17) 

Дистальна 
(n=2) 

1 2 3 4 

Стравохід:    

СО гіперемована 16 (52) 10 (58) 2 із 2 

СО набрякла 4 (13) 2 (12) 2 із 2 

Шлунок:    

Кардіальний відділ не 
повністю смикається, 
рефлюкс вмісту шлунка 

7 (23) 2 (12) 1 із 2 

Слизова оболонка шлунку:    

складки не розправляються 
повітрям 

8 (26) 4 (24)  

Секреторна рідина шлунку:    

 в помірній кількості 3 (10)  1 із 2 

 у великій кількості 3 (10) 2 (12,0)  

 з домішками слизу 3 (10) 4 (24,0)  
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Продовження таблиці 3.19 

1 2 3 4 

 з домішками жовчі 4 (13) 6 (35,0)  

 гіперемована 5 (16) 6 (35,0)  

 набрякла 8 (26) 2 (12,0) 1 із 2 

Наявність ерозії 2 (6) 2 (12,0) 1 із 2 

Бугристий рельєф 3 (10)   

Воротар правильної форми 3 (10) 2 (12,0) 1 із 2 

Цибулина 12–ти палої 
кишки 

   

 гіперемована 10 (32) 9 (53,0) 2 із 2 

 набрякла СО 12–ти п.к.: 4 (13) 4 (24,0) 1 із 2 

 набрякла 2 (6) 2 (12,0)  

 гіперемована 4 (13) 9 (53,0)* 1 із2 

 вкрита фібрином 4 (13)   

Примітка. * – Статистична відмінність відносно групи дітей з 
тотальною формою, p<0,05 

 

Таким чином, в структурі захворювань верхніх відділів травного 

каналу значне місце займали хронічні гастродуоденіти, які за результатами  
ендоскопічних та морфологічних досліджень у більшості випадків (66%) 

характеризувалися обмеженим поверхневим запальним процесом (в шлунку 
це антральний відділ), в поодиноких випадках – дефектами слизової 

оболонки шлунку та у 40,0 % дітей супроводжуються рефлюксами – ЕГР і 
ДГР. В 1 % випадків мали місце Н.р. асоційовані гастрити, діагностика та 
лікування яких були проведені за рекомендаціями ESPHAN (2014, 2018 рр). 

Заслуговує на увагу той факт, що всі діагностовані хвороби органів 

стравоходу, шлунку та 12–ти палої кишки були притаманні дітям із 
тотальною і сегментарною формами, ніж із дистальною формою. 

За результатами отриманих даних клініко–параклінічних досліджень 
нами розроблено і запропоновано для впровадження в практику 

диференціально–діагностичні критерії клінічних форм ВК у дітей в періоді 
загострення хвороби (табл. 3.20). 
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Таблиця 3.20 

Диференціально–діагностичні критерії клінічних форм ВК в періоді 

загострення в залежності від ступеню активності запального процесу, % 

Критерії Високоак–
тивна 

Помірна Мінімальна 

Клінічні:    

Несформована консистенція 
випоржнень 

90% 45% 29% 

Велика кількість крові 
перевищує 50% калу 

30% – – 

Епізоди нічного стільця 29% 7% ‒ 

Обмежений рівень активності 49% 7% ‒ 

PUCAI > 55 балів 44% 7% ‒ 

Лабораторні:    

Гемоглобін < 110 г/л 70% 14% 4% 

< 90 г/л 25% ‒ ‒ 

Лейкоцити > 9 х109/л 56% 34% 4% 

 > 13 х109/л 29% 10% ‒ 

Тромбоцити > 450 х109/л 41% 7% ‒ 

ШОЕ > 22 мм/год 41% 10% ‒ 

Альбуміни < 55,8 г/л 100% 90% 63% 

γ–глобуліни, >18,8% 84% 55% 13% 

                      >26,3% 38% 7% ‒ 

А/Г коефіцієнт < 1 60% 34% ‒ 

Фекальний кальпротектин 

                              ≥400 мг/г 56% 50% ‒ 

                              ≥500 мг/г 49% 36% ‒ 

Ендоскопічні:    

Контактна кровоточивість 95% 69% 21% 

Зміни судинного малюнку, в 
тому числі відсутність 

46% 14% ‒ 

Зерністість СО 10% ‒ ‒ 

Ерозії 83% 69% 33% 

Виразки 44% 7% ‒ 

Iндекс Rachmilewitz>6 балів 75% 3% – 

 

Таким чином, результати проведеного ретроспективного клініко–
статистичного аналізу 116 історій хвороб дітей з ВК показали, що це 
захворювання діагностується у дітей всіх вікових груп (дошкільнята, 
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школярі, підлітки); за локалізацією запально–деструктивного процесу 
домінують тотальні форми (61% випадків); дебют хвороби частіше 
зустрічається у дошкільному віці (47% випадків); активні форми більшою 
мірою властиві дітям з тотальним ВК (68% випадків), мінімальна – хворим з 

дистальним ВК (54% випадків), хоча кожна форма ВК має свої розбіжності за 
активністю запального процесу. 

Підтверджена частота діагностики ВК у дітей із сімей з обтяженою 
спадковістю за хворобами органів травлення, серед яких в 20% випадків 

встановлені хронічні коліти, включаючи ВК и ХК; визначен ряд негативних 
факторів преморбідного фону, в структурі яких у більшості пацієнтів (66%) 
документовані рецидивуючі кишкові інфекції, частий прийом антибіотиків 
(64% випадків), рецидивуючі респіраторні інфекції (43% випадків). 

Маніфестація ВК, як і дебют хвороби, у всіх хворих характеризувалася 
різноманітністю частоти зустрічаємості типових для ВК чотирьох синдромів–
ректальна кровотеча, больовий абдомінальний синдром, коліт, фізична 

обтяженість хворої дитини та позакишкових ознак, в залежності від 
локалізації та ступеню активності запалення. 

Період загострення ВК супроводжувався наявністью ряду типових 
маркерів запалення: лейкоцитоз (40%), тромбоцитоз (24%), підвищення ШОЄ 

(29%), концентрації фекального кальпротектину (56%), загального білку 
(13%), фракції ɣ–глобулінів (62%) та наявність таких типових ендоскопічних 
змін як контактна кровотеча (73%), змазаність судиного малюнку (28%), 
наявність виразок (26%) і ерозій (69%).  

Отримана порівняльна клініко–параклінічна характеристика різних 
форм ВК у дітей в періоді загострення хвороби вказувала на неоднорідність її 
патогенетичних механізмів та обґрунтовала доцільність проведення  
морфологічних досліджень слизової оболонки товстої кишки для визначення 

особливостей змін її структури та епітеліального бар’єру.  
Результати цих досліджень будуть наведені в розділі 4. 
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РОЗДІЛ 4 

СТРУКТУРНО–ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН СЛИЗОВОЇ 

ОБОЛОНКИ ТОВСТОЇ КИШКИ ТА  ЇЇ ЕПІТЕЛІАЛЬНОГО БАР’ЕРУ  

ПРИ РІЗНИХ ФОРМАХ ВК У ДІТЕЙ У ПЕРІОДІ ЗАГОСТРЕННЯ 

 

4.1 Порівняльна характеристика структури слизової оболонки  

товстої кишки при різних клінічних формах виразкового коліту у дітей 

  

Для визначення морфологічних особливостей слизової оболонки 

товстої кишки гістологічно було досліджено 445 біоптатів, отримані  при 

ендоскопічному дослідженні 116 дітей з наявністю виразкового коліту при 

загостренні хвороби. Біоптати було узято з різних рівней товстої кишки.  

За даними морфологічного аналізу діти з тотальною формою ВК  

(71 дитина, 61%) увійшли у першу групу досліджень. Другу групу складали  

30 (26%) дітей з сегментарною формою віразкового коліту. Найбільш рідше 

віявлялася дистальна форма виразкового коліту – 15 (13%) пацієнтів, що 

увійшли у третю групу досліджень. 

При гістологічному дослідженні в більшості випадків  архітектоніка 

слизової оболонки товстої кишки була порушена. Спостерігалися явища 

гіпотрофії  слизових оболонок з вогнищами витончення, фокальними 

зменшеннями кількості залоз (табл. 4.1).  

Таблиця 4.1 

Гістологічна характеристика слизової оболонки товстої кишки 
дітей з виразковим  колітом, абс.ч (%) 

Морфологічні ознаки 
Всього 
(n=116) 

Тотальна 
форма ВК 

Сегментарна 
форма ВК 

Дистальна 
форма ВК 

1 2 3 4 5 

Гіпотрофія слизових 
оболонок 

70 (60) 48 (68) 17 (57) 5 (33)* 

Виразки 7 (6) 6 (8) 1 (3) – 

Ерозії 89 (77) 60 (85) 21 (70) 8 (53)* 
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 Продовження таблиці 4.1 

1 2 3 4 5 

Зменшення кількості  
келихоподібних клітин 

73 (63) 55 (77) 13 (43)* 5 (33)* 

Криптити 46 (40) 35 (49) 8 (27)* 3 (20)* 

Крипт–абсцеси 48 (41) 40 (56) 7 (23)* 1 (7)* 

Порушення 
архітектоніки залоз 

 виразна 

 помірна 

 незначна 

71 (61) 

 

40 (34) 

22 (19) 

9 (8) 

48 (68) 

 

34 (48) 

10 (14) 

4 (6) 

16 (53) 

 

6 (20)* 

7 (23) 

3 (10) 

7 (47) 

 

– 

5 (33) 

2 (13) 

Збільшення кількості 
келихоподібних клітин 

15 (13) 11 (15) 4 (13) – 

Дистрофія колоноцитів 71 (61) 52 (73) 13 (43)* 6 (40)* 

Фіброз строми 90 (78) 57 (80) 23 (77) 10 (67) 

Гиперплазія 
лімфатичних фолікулів 

25 (22) 12 (17) 11 (37)* 2 (13) 

Клітини Панета 12 (10) 7 (10) 3 (10) 2 (13) 

Поліпи  16 (14) 11 (15) 4 (13) 1 (7) 

Дисплазія епітелію 6 (5) 6 (8) – – 

Дилатація судин 15 (13) 15 (26) – – 

Примітка. *– Статистична різниця відносно показників у 1–ій групі 

дітей, р<0,05 

 

При тотальній формі (1 група) вогнищева гіпотрофії слизової оболонки 

товстої кишки відмічалася у 68% дітей, в другій групі – у 57% дітей, в третій 

групі – у 33% (р<0,05). Поверхня слизової оболонки була нерівною, іноді 

відмічалися гребенцеподібні випини (рис. 4.1). 

При високій активності запального процесу  були виявлені ерозіі та 

виразки. Ерозіі слизових оболонок при тотальній формі виявлялися у 85% 

дітей, при сегментарній формі – у 70 %, при дистальній формі – у 53% 

(р<0,05).  Спостерігалися як поверхневі ерозіі, так и більш глибокі дефекти 

слизової оболонки, що не виходять за межі власної пластинки (рис. 4.2). 

Поверхневі ерозії  частіше спостерігалися при дистальній формі. 
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Рис. 4.1. Мікрофото. Слизова оболонка товстої кишки з 

гребенцеподібними випинами. Тотальна форма виразкового  коліту. 

Забарвлення гематоксилін–еозином. Зб.10х10. 

 

 

Рис. 4.2. Мікрофото. Слизова оболонка товстої кишки з глубокою 

ерозіею.Сегментарна  форма виразкового  коліту. Забарвлення гематоксилін–

еозином.Зб.10х10. 

 

До низького ступеня активності відносились випадки з відсутністю 

ерозій та виразок, помірною або слабкою інфільтрацією власної пластинки з 

поодинокими нейтрофілами. 
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Виразки спостерігались при тотальній (8 %) та сегментарній формах 

(3 %, р>0,05), що є характерною сучасною ознакою запально–деструктивного 

процесу в періоді загострення ВК у дітей. Але в більшості досліджень ми 

спостерігали наявність побічних ознак ерозій та виразок. Виявлялися 

фрагменти тканини з фібриноїдним некрозом та скупченням лейкоцитів або 

ділянки грануляційної тканини. 

В частині досліджень поверхневий епителій слизових оболонок був з 

ділянками десквамації  та уплощення, кількість келихоподібних клітин була 

зменшена (рис. 4.3). 

 

Рис. 4.3. Мікрофото.Слизова оболонка товстої кишки. Сплощення й 

десквамація поверхневого епітелію. Зменьшення кількості келихоподібних 
клітин. Сегментарна  форма виразкового  коліту. Забарвлення гематоксилін–
еозином.Зб.10х10. 

 

При тотальній формі виразкового коліту значне зменшення 

келихоподібних клітин в поверхневому епітелії слизових оболонок  

спостерігалося у 77% дітей. При сегментарній формі зменьшення кількості 

келихоподібних клітин спостерігалося у 43% (р<0,05). У групі дітей з 

дистальною формою виразкового коліту спостерігалися невеликі вогнища 

уплощення поверхневого епітелію у 33% (р<0,05). Також виявлися ділянки 

ушкодження клітин поверхневого епітелія з появою вакуолей в їх 
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цитоплазмі, утворенням вакуольної дистрофії, яка призводила до його 

загибелі з утворенням мікроерозій (рис. 4.4). 

 

Рис. 4.4. Мікрофото.Слизова оболонка товстої кишки. Поверхнева 

ерозія з фокальною загибеллю епітелія.  Сегментарна  форма виразкового  

коліту. Забарвлення гематоксилін–еозином. Зб.10х10. 

 

В деяких випадках спостерігалася нейтрофільна інфильтрація 

поверхневого епітелія з утворенням внутрішньоепітеліальних абсцесів,  

загибеллю частини келихоподібних клітин (рис. 4.5). 

 

Рис. 4.5. Мікрофото.Слизова оболонка товстої кишки. Виразна 

нейтрофільна інфільтрація поверхневого  епітелію. Тотальна форма 

виразкового коліту. Забарвлення гематоксилін–еозином. Зб.10х10. 
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Властна пластинка слизової оболонки була диффузно, рясно або 

помірно інфільтрована макрофагами, лімфоцитами, плазматичними 

клітинами, еозинофілами, нейтрофілами. Запальний інфільтрат поширювався 

на всю товщу власної пластинки слизової оболонки, захоплюючи базальній 

відділ.  На фоні запальної інфільтраціі у власній пластинці слизових 

оболонок спостерігалася наявність лімфоїдних скупчень на лімфатичних 

фоллікулів.  Залози у власній пластинці були розташовані нерівномірно. 

Архитектоніка частини з них була порушеною. Зустрічалися вогнища залоз 

звивистої конфігурації, які розташовувалися під кутом одна до одної, мали 

різні розміри та щільність розташування, не досягали до м’язової пластинки 

(рис. 4.6). 

 

Рис. 4.6. Мікрофото. Слизова оболонка товстої кишки. Порушення 

архитектоніки залоз. Дистальна форма виразкового коліту. Забарвлення 

гематоксилін–еозином.Зб.10х10. 

 

При тотальній формі порушення архитектоніки крипт зустрічалися у 

68% дітей, мали розповсюджений характер. При сегментарній формі ВК 

порушення архитектоніки крипт були вогнищеві, спостерігалися у 53% дітей. 

При дистальній формі ВК у 47% дітей спостерігалися поодинокі невеликі 

вогнища залоз, архитектоніка яких була порушена.   
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Клітини запального інфільтрату, окрім локалізації у власній пластинці, 

спостерігалися інтраепітеліально. Наявність нейтрофільної інфільтрації 

епітелію залоз – криптити, при тотальній формі зустрічалися у 49%, при 

сегментарному коліті у 27% дітей (р<0,05), при дистальній формі – у 20% 

пацієнтів (р<0,05). В подальшому спостерігалося накопичення 

сегментоядерних лейкоцитів у просвіті крипт, що призводило до часткової 

деструкції епітелію, закриття просвіту та утворенню крипт–абсцесів (рис. 

4.7).  

 

Рис. 4.7. Мікрофото. Слизова оболонка товстої кишки. Накопичення 

нейтрофілів в просвіті залоз з утворенням крипт–абсцесу. Тотальна форма 

виразкового  коліту. Забарвлення гематоксилін–еозином.Зб.10х20. 

 

В першій групі крипт–абсцеси спостерігалися у 56% дітей, в другій 

групі у 23% (р<0,05), у третій – в поодиноких випадках – 7% (р<0,05). Також 

спостерігалися вогнища дистрофії епітелію залоз зі зменьшенням кількості 

келихоподібних клітин,  в першій групі – у 73% випадків, в другій групі – у 

43% (р<0,05), третій – у 40% дітей (р<0,05). У власній пластинці слизової 

оболонки також відмічалися явища набряку та вогнища фіброзу. В декількох 

випадках при тотальній (4%) та сегментарнй (3%) формах спостерігалися 

явища васкуліту у вигляді фібриноїдного некрозу та нейтрофільної 
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інфільтрації стінки судин. В більшості випадків спостерігалося повнокров’я 

судин з дилатацією та потоншенням їх стінок.  Клітини Панета, які 

виявлялися в глибоких відділках залоз, наявність яких свідчить про 

хронізацію процесу, виявлялися при тотальній, сегментарній  та дистальній 

формах у 10%, 10% та 13% дітей відповідно (рис. 4.8).  

 

Рис. 4.8. Мікрофото. Слизова оболонка товстої кишки. Клітини Панета 
в криптах товстої кишки. Дистальна форма виразкового коліту. Забарвлення 
гематоксилін–еозином.Зб.10х10. 

 

Запальні поліпи різних розмірів, які характеризувалися наявністю 

сполучнотканинної основи, що була вкрита слизовою оболонкою з  

деформованими, як правило, криптами зустрічалися в першій групі у 15% 

випадків, в другій групі – у 13%, в третій – у 7 % дітей. 

Вогнищева дисплазія епітелію слабкого спупеня спостерігалася тількі 

при тотальній формі у 8% дітей. 

Проведений аналіз взаємозв’язку між анамнестичними факторами 

ризику виразкового коліту в дітей та наявністю морфологічних ознак 

слизової оболонки товстої кишки в період загострення хвороби за 

розрахунком дихотомічного коефіцієнту кореляції (φ) виявив прямі зв’язки 

помірної сили з гіпотрофією СО, наявністю ерозій, фіброзу стром (φ =0,24–

0,28, p<0,05) (табл. 4.2). 
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Таблиця 4.2 

Кореляційні взаємозв’язки між анамнестичними факторами 

ризику виникнення ВК у дітей та морфологічними ознаками  СО товстої 
кишки за даними дихотомічного коефіцієнту кореляції (φ) 

Фактори ризику ВК Гіпотрофія СО Ерозії Фіброз 
строми 

Кишкові дисфункції в ранньому 
дитинстві 0,28* 0,26* 0,28* 

Обтяжена спадковість 0,19 0,20 0,24* 

Частий прийом антибіотиків 0,28* 0,22* 0,24* 

Часті респіраторні та інфекційні 
захворювання 

0,26* 0,25* 0,21 

Примітка: * – статистична значущість p<0,05; критичне значення 

коефіцієнту 0,22 

 

За даними бісеріального коефіцієнту кореляції (rpb) встановлено пряму 

кореляційну залежність помірної сили між підвищеним типом консистенції 

стільця за Бристольською шкалою та наявністю гіпотрофії слизової оболонки 

(rpb=0,32, p<0,01) і фіброзу строми (rpb=0,22, p<0,05) (рис. 4.9). 

 

 

 

Рис. 4.9 Кореляційні зв’язки між наявністю морфологічних ознак та 

клінінчими і лабораторними  предикторами виразкового коліту в дітей  
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Аналіз лабораторних предикторів запального процесу в товстій кишці 
встановив пряму кореляційну залежність наявності ознаки зменшення 
кількості келихоподібних клітин від підвищеного вмісту лейкоцитів і 
палочкоядерних нейтрофілів (rpb=0,22, p<0,05 та rpb=0,38, p<0,01, 

відповідно) та зворотну – від зниженої концентрації альбумінів (rpb= – 0,24, 

p<0,05). Наявність крипт–абсцесів виявилась напряму залежною від 
підвищеного вмісту β–глобулінів (rpb=0,38, p<0,01). Порушення 
архітектоніки залоз частіше виявляється у дітей з підвищеним вмістом  
γ–глобулінів (rpb=0,37, p<0,01) і зниженою концентрацією альбумінів  
(rpb= –0,26, p<0,05). Наявність дистрофії колоноцитів корелює з підвищеним 

рівнем тромбоцитів (rpb=0,24, p<0,05) і в більшій мірі – зі збільшеним 
вмістом γ–глобулінів (rpb=0,46, p<0,01). 

Проведений кореляційний аналіз між показниками активності 

запального процесу в товстій кишці у дітей виявив, що найсильніше 

співвідносяться індекси PUCAI та Rachmilewitz (rs=0,71, p<0,05), найслабше – 

PUCAI та гістологічний індекс активності (rs=0,44, p>0,05). Індекси 

Rachmilewitz та гістологічний мають кореляційну залежність помірної сили 

(rs=0,55, p<0,05). 

 

4.2 Стан епітеліального бар’єру слизової оболонки товстої кишки 
при різних формах виразкового коліту у дітей    

 

Виявлені структурні зміни слизової оболонки товстої кишки в періоді 
загострення обґрунтували дослідження стану її епітеліального барєру. З цією 
метою було досліджено біоптати товстої кишки 42 дітей з хронічними 
колітами в стадії загострення, з них 28 дітей з виразковим колітом (14 хворих 
з тотальною активною формою, 14 пацієнтів – із сегментарною помірно 
активною); 14 дітей з неспецифічним невиразковим колітом (ХННК) склали  
групу порівняння.  

Слизоутворююча функція епітелію  вивчалась гістохімічним методом 

за за допомогою PAS–реакції і реакції з альціановим синім pH 2,5 для 



137 

 

виявлення кислих мукополісахаридів. Визначення експресії секреторного 

муцина (MUC2), мембрано–асоційованого муцину (MUC4), трефоїлового 
фактора (TFF3) проведено з використанням імуногістохімічних методів. 

Період загострення ВК у дітей з різними клінічними формами 
супроводжується односпрямованими змінами поверхневих та глибинних 

структур слизової оболонки товстої кишки: на рівні поверхневих структур 
встановлені дистрофічні зміни епітелію в поєднанні з порушенням їх 
гістоархітектоніки – деформацією крипт, зменшенням кількості 
келихоподібних клітин. Стромальні порушення СО товстої кишки 

характеризувалися дифузною запальною інфільтрацією власної пластинки 
СО товстої кишки, наявністю крипт–абсцесів, криптитів, дилатацією судин. 

У більшості дітей з виразковим колітом визначалося зниження 

інтенсивності PAS–реакції в келихоподібних клітинах поверхневого епітелію 
та епітелію залоз, але не мало статистичної розбіжності між тотальною і 
сегментарною формами (р>0,05). Однак відмічалися деякі особливості у 
кожній групі. Слабовиражена реакція (+) спостерігалася у 29% дітей с 

тотальною формою коліту проти 7% при сегментарній, і хоча показники 
статистично не відрізнялись за розрахунком точного критерію Фішера, 
розбіжності мали помірну силу (p>0,05, С=0,269) (рис.4.10, табл. 4.3).  

 

Рис.4.10.  Мікрофото. Біоптат слизової оболонки товстої кишки  
дитини з тотальною формою ВК. Слабке рожеве забарвлення вакуолей 

келихоподібних клітин поверхневого епітелію і епітелію залоз. Гістохімічна 
PAS–реакція з Шифф–йодною кислотою. Збільш.10х10. 
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Таблиця 4.3  

Розподіл дітей в залежності від форми виразкового коліту та 

інтенсивності PAS–реакції в епітелії та нейтрофілах, абс.ч. (%) 

Форма коліту 

Інтенсивність забарвлення епітелію 

Слабке 
(+) 

Помірне 
(++) 

Виражене 
(+++) 

Забарвлення 
глікогену в 
цтоплазмі 

нейтрофілів 

1. Тотальна (n=14) 4 (29) 7 (50) 3 (21) 5 (36) 

2. Сегментарна (n=14) 1 (7) 9 (64) 4 (29) 4 (29) 

3. ХННК (n=14) – 4 (29) 10 (71) – 

р1–3 <0,05 >0,05 <0,05 <0,05 

р2–3 >0,05 >0,05 <0,05 <0,05 

р1–2 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 

С1–2 

сила зв’язку 

0,269 

помірна 

0,143 

слабка 

0,082 

несуттєва 

0,076 

несуттєва 

Статистичний висновок:  
1. χ2

1–2=2,193, χ2
кр=5,911, р=0,335. Зв’язок між тотальною і сегментарною 

формами та результативними ознаками статистично не значимий  
(р> 0,05) 

2. χ2
(1+2)–3=12,159, χ2

кр=9,488, р=0,017. Зв’язок між ВК і ХННК та 

результативними ознаками статистично значимий (р< 0,05) 

 

В більшості випадків при тотальному та сегментарному колітах 

спостерігалося помірно виражена  PAS–реакція (рис.4.11).  

 

Рис.4.11.  Мікрофото. Біоптат слизової оболонки товстої кишки  
дитини з тотальною формою ВК. Помірне рожеве забарвлення вакуолей 

келихоподібних  клітин поверхневого епітелію і епітелію залоз. Гістохімічна 
PAS–реакція з Шифф–йодною кислотою. Збільш.10х10.  
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Виражене забарвлення келихоподібних клітин відмічалося при 

тотальній формі у 21%, при сегментарній  – у 29% дітей (p>0,05) (рис. 4.12).    

 

 

Рис.4.12 Мікрофото. Біоптат слизової оболонки товстої кишки  дитини 

з сегментарною формою ВК. Виражене забарвлення вакуолей 

келихоподібних клітин поверхневого епітелію і епітелію залоз. Гістохімічна 

PAS–реакція з Шифф–йодною кислотою. Збільш.10х10. 

 

У дітей групи  порівняння муцин келихоподібніих клітин поверхневого 

епітелію і епітелію залоз дає виражену PAS–реакцію, що проявлялася 

інтенсивним рожевим забарвленням вакуолей келихоподібних  клітин (рис. 

4.13) і мало статистично значущі розбіжності з групою дітей з виразковим 

колітом (р<0,05). 

В склад запального інфільтрату і власній пластинці у всіх випадках 

входили нейтрофіли.  При застосуванні PAS–реакції в цитоплазмі цих клітин, 

в деяких випадках, виявлялося інтенсивне  PAS–позитивне забарвлення, що 

свідчило про наявність глікогену. Наявність глікогену в нейтрофілах, за 

даними літератури [23], свідчить про найгострішу фазу захворювання, 

оскільки глікоген в цитоплазмі лейкоцитів використовується для  утворення 

активних форм кисню  шляхом окиснення. В наших дослідження нейтрофіли 
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з вмістом глікогену зустрічалися при тотальній формі у 36% дітей, при 

сегментарній – у 29% випадків (р>0,05) (рис. 4.14). 

 

Рис.4.13.  Мікрофото. Біоптат слизової оболонки товстої кишки  

дитини з ХННК. Виражене забарвлення вакуолей келихоподібних клітин 

поверхневого епітелію та епітелію залоз. Гістохімічна PAS–реакція з Шифф–

йодною кислотою. Збільш.10х10.   

 

 

Рис.4.14. Мікрофото. Біоптат слизової оболонки товстої кишки  дитини 

з тотальною формою ВК. Забарвлення цитоплазми нейтрофілів у власній 

пластинці слизової оболонки. Гістохімічна PAS–реакція з Шифф–йодною 

кислотою. Збільш.10х40. 
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Також було запроваджено забарвлення  альціановим синім pH 2,5. За 

допомогою цієї методики виявляли сульфатировані та несульфатировані 

протеоглікани и глікопротеїни (кислі мукополісахариди).   

У дітей з ХННК спостерігалось виражене синьо–блакитне забарвлення 

цитоплазми келихоподібних клітин поверхневого епітелію та епітелію залоз 

(рис.4.15), що статистично відрізнялося від показників у групі дітей з 

виразковим колітом (р<0,05) (табл. 4.4). 

 

 

Рис.4.15.  Мікрофото. Біоптат слизової оболонки товстої кишки  

дитини з ХННК. Виражене забарвлення вакуолей келихоподібних  клітин 

поверхневого епітелію та епітелію залоз. Гістохімічна реакція з альціановим 

синім pH 2,5.  Збільш.10х10. 

 

При  тотальній формі у 21% дітей відзначалося слабке забарвлення 

келихоподібних клітин (р>0,05, С=0,327) (табл. 4.4, рис.4.16).  В більшості 

випадків – 43% при тотальній формі, 64% – при сегментарній, виявлялося 

помірне забарвлення келихоподібних клітин (рис. 4.17). Виражену реакцію 

спостерігали однаково часто (у 36% випадків) як у дітей з тотальною 

формою, так і сегментарною (p>0,05)  (рис.4.18) .  
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Таблиця 4.4  

Розподіл дітей в залежності від форми виразкового коліту та 

інтенсивності забарвлення альціановим синім  в поверхневому епітелії 
та епітелії  залоз, абс.ч. (%) 

Форма коліту 
Інтенсивність забарвлення епітелію 

Слабке(+) Помірне(++) Виражене(+++) 
1. Тотальна (n=14) 3 (21) 6 (43) 5 (36) 

2. Сегментарна (n=14) – 9 (64) 5 (36) 

3. ХННК (n=14) – 4 (29) 10 (71) 

р1–3 >0,05 >0,05 <0,05 

р2–3 >0,05 >0,05 <0,05 

р1–2 >0,05 >0,05 >0,05 

С1–2 

сила зв’язку 

0,327 

помірна 

0,210 

помірна 

0 

несуттєва 

Статистичний висновок:  
1. χ2

1–2=3,600, χ2
кр=5,911, р=0,166. Зв’язок між тотальною і сегментарною 

формами та результативними ознаками статистично не значимий  
(р> 0,05); 

2.  χ2
(1+2)–3=10,500, χ2

кр=9,488, р=0,033. Зв’язок між ВК і ХННК та 

результативними ознаками статистично значимий (р< 0,05) 

 

 

Рис.4.16.  Мікрофото. Біоптат слизової оболонки товстої кишки  

дитини з тотальною формою ВК. Слабке забарвлення вакуолей 

келихоподібних  клітин  залоз. Гістохімічна реакція  з альціановим синім  

pH 2,5.  Збільш.10х10. 
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Рис.4.17.  Мікрофото. Біоптат слизової оболонки товстої кишки  

дитини з сегментарною формою ВК. Помірне забарвлення вакуолей 

келихоподібних  клітин поверхневого епітелію та епітелію залоз. 

Гістохімічна реакція з альціановим синім pH 2,5.  Збільш.10х10. 

 

 

Рис.4.18.  Мікрофото. Біоптат слизової оболонки товстої кишки  

дитини з дистальною формою ВК. Виражене забарвлення вакуолей 

келихоподібних  клітин поверхневого епітелію та епітелію залоз. 

Гістохімічна реакція з альціановим синім pH 2,5.  Збільш.10х10. 

 



144 

 

Виявлені зміни у порушенні слизоутворюючої функції слизових 

оболонок вказують на значне зниження вироблення слизу та аномальне 

гліколізирування, яке порушує захисну функцію слизового шару при 

виразковому коліті.  

За даними літератури [221] в незмінних слизових оболонках товстої 

кишки спостерігається середній рівень експресії секреторних MUC2 та 

мембранасоційованих MUC4 муцинів. За нашими даними, рівень експресії 

секреторного муцину  MUC2 у всіх групах дітей, хворих на виразковий коліт, 

був низьким. При цьому відмічалося слабке негомогенне забарвлення 

муцинів у вакуолях келихоподібних клітин і помірне або виражене в 

цитоплазмі навкруги вакуолей (табл. 4.5, рис.4.19). Відсутність реакції в 

вакуолях келихоподібних  клітин при тотальній формі  відмічалася у 36% 

дітей (р<0,05, С=0,423).   

 

Таблиця 4.5  

Розподіл дітей в залежності від форми виразкового коліту та  рівня 
експресії MUC2, абс. ч. (%) 

Форма коліту 
Експресія у вакуолях  

0 балів 1 бал 2 бали 3 бали 

1. Тотальна (n=14) 5 (36) 7 (50) 2 (14) – 

2. Сегментарна (n=14) – 10 (71) 4 (29) – 

3. ХННК (n=14) – 2 (14) 12 (86) – 

р1–3 <0,05 <0,05 <0,05  

р2–3 <0,05 <0,05 <0,05  

р1–2 <0,05 >0,05 >0,05  

С1–2 

сила зв’язку 

0,423 

відносно 
сильна 

0,214 

помірна  
0,171 

слабка  

Статистичний висновок:  
1. χ2

1–2=6,196, χ2
кр=5,911, р=0,046. Зв’язок між тотальною і 

сегментарною формами та результативними ознаками статистично 

значимий (р<0,05);  

2.  χ2
(1+2)–3=24,491, χ2

кр=13,277, р<0,001. Зв’язок між ВК і ХННК та 

результативними ознаками статистично значимий (р<0,01) 
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                          а)               б) 

 

Рис.4.19. Мікрофото. Біоптат слизової оболонки товстої кишки дитини 

з тотальною формою ВК. Відсутність експресії (0 балів) (а), низька експресія 

(1 бал) (б) MUC2 в келихоподібних клітинах.. Імуногістохімічна реакція з 

МКАТ Mucin2 (MUC2).  Збільш.10х40. 

 

При тотальній формі у 50% спостерігалося слабке (1 бал) забарвлення 

вакуолей келихоподібних клітин з розповсюдженістю 1%–30% позитивно 

забарвлених клітин проти 71% випадків при сегментарному коліті (р>0,05, 

С=0,214). Разом с тим зустрічався помірний рівень експресії з 

розповсюдженістю реакції 30–80% позитивно забарвлених клітин при 

сегментарній формі у 29% (р>0,05). При сегментарній формі рівень експресії 

цих муцинів був достовірно вищим по відношенню до групи дітей з 

тотальною формою (р<0,05).  

Рівень експресії мембрано-асоційованих муцинів MUC4 в 

келихоподібних клітинах теж знижений. При цьому відмічено слабке або 

помірне забарвлення вакуолей келіхоподібних клітин та інтенсивне 

забарвлення цитоплазми навколо вакуолей (рис. 4.20).  

Відсутність експресії при тотальній формі спостерігалася у 21% дітей, 

при сегментарній  – у 14% випадків  (табл. 4.6).  
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                           а)          б) 

Рис.4.20. Мікрофото. Біоптат слизової оболонки товстої кишки дитини 

з тотальною  формою ВК. Відсутність експресії (0 балів) (а), низька експресія 

(1 бал) (б) MUC4 в келихоподібних клітинах. Імуногістохімічна реакція з 

МКАТ Mucin4 (MUC4)  Збільш.10х40. 

 

Таблиця 4.6  

Розподіл дітей в залежності від форми виразкового коліту та  рівня 
експресії MUC4, абс.ч. (%) 

Форма коліту 
Експресія у вакуолях 

0 балів 1 бал 2 бали 3 бали 

1. Тотальна (n=14) 3 (21) 10 (72) 1 (7) – 

2. Сегментарна (n=14) 2 (14) 9 (64) 3 (21) – 

3. ХННК (n=14) – 6 (43) 8 (57) – 

р1–3 >0,05 >0,05 <0,05  

р2–3 >0,05 >0,05 <0,05  

р1–2 >0,05 >0,05 >0,05  

С1–2 

сила зв’язку 

0,093 

несуттєва 

0,076 

несуттєва 

0,200 

слабка 

 

Статистичний висновок:  
1. χ2

1–2=1,253, χ2
кр=5,911, р=0,535. Зв’язок між тотальною і сегментарною 

формами та результативними ознаками статистично не значимий 
(р>0,05);  

2.  χ2
(1+2)–3=14,276, χ2

кр=13,277, р=0,01. Зв’язок між ВК і ХННК та 

результативними ознаками статистично значимий (р<0,01) 
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Низький рівень експресії зі слабким забарвленням вакуолей та 

розповсюдженістю реакції до 30% відзначався у 72% дітей при тотальній 

формі та у 64% випадків при сегментарній формі (р>0,05). Середній рівень 

експресії з розповсюдженістю реакції від 30% до 80% відзначався при 

тотальній формі у 7% випадків, при сегментарній – у 21% дітей (р<0,05). Не 

відмічено статистичної значущості експресії MUC4 між тотальною і 

сегментарною формами ВК  (р>0,05), але встановлено достовірні розбіжності 

між невиразковим  та виразковим колітом  у дітей (р<0,01). 

Отримані результати свідчать, що рівень експресії секреторного MUC2 

та мембрано–асоційованого MUC4 муцинів у хворих дітей на виразковій 

коліт був низьким, який проявлявся слабким забарвленням вакуолей 

келихоподібних клітин, що може свідчити про зниження секреторної 

активності слизових оболонок товстої кишки, порушення її протективної 

функції [222, 223]. При незначному забарвленні вакуолей келихоподібних  

клітин спостерігалося інтенсивне забарвлення муцинів навколо вакуолей, що 

може відображати високу інтенсивність метаболічних процесів в 

епітеліальних клітинах товстої кишки. Низька експресія MUC2, або її 

відсутність в поверхневому епітелії у хворих на ВК може характеризувати 

неефективність репаративних процесів в слизових оболонках при загостренні 

захворювання. Виявлена у частини дітей (36% при тотальному коліті) 

експресія MUC2 в клітинах строми свідчить про локалізацію запального 

процесу у власній пластинці слизових оболонок. Рівні експресії мембрано–

асоційованого MUC4, як і секреторного муцину  MUC2, мали 

односпрямовані зміни, але статистично не достовірні. 

Експресія трефоїлового фактора (TFF3) в слизовій оболонці товстої 
кишки в цілому по групам була вираженою, на відміну від експресії муцинів. 

За літературними даними локалізація TFF3 в слизових оболонках товстої 
кишки співпадає з розподілом муцинів і спостерігається в цитоплазмі 
келихоподібних клітин та їх вакуолях. Високий  рівень експресії TFF3 при 
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тотальній формі спостерігався  у 42% дітей, при сегментарній  – у 72% 

випадків (р>0,05, С=0,277) (табл. 4.7, рис. 4.21). 

Таблиця 4.7  

Розподіл дітей в залежності від форми виразкового коліту та рівня  
експресії TFF3, абс.ч. (%) 

Форма коліту 
Експресія у вакуолях 

1 бал 2 бали 3 бали 

1. Тотальна (n=14) 4 (29) 4 (29) 6 (42) 

2. Сегментарна (n=14) 1 (7) 3 (21) 10 (72) 

3. ХННК (n=14) – 2 (14) 12 (86) 

р1–3 <0,05 >0,05 <0,05 

р2–3 >0,05 >0,05 >0,05 

р1–2 >0,05 >0,05 >0,05 

С1–2 

сила зв’язку 

0,269 

помірна 

0,082 

несуттєва 

0,277 

помірна 

Статистичний висновок:  
1. χ2

1–2=2,943, χ2
кр=5,911, р=0,230. Зв’язок між тотальною і сегментарною 

формами та результативними ознаками статистично не значимий (р>0,05);  
2.  χ2

(1+2)–3=7,867, χ2
кр=9,488, р=0,097. Зв’язок між ВК і ХННК та 

результативними ознаками статистично не значимий (р>0,05) 
 

 

Рис.4.21. Мікрофото. Біоптат слизової оболонки товстої кишки дитини 
з сегментарною формою виразкового коліту. Виражена експресія TFF3 в 
келихоподібних клітинах. Імуногістохімічна реакція з МКАТ TFF3 

Збільш.10х40. 
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Помірний рівень експресії  TFF3 спостерігався як при тотальній формі 

(29% випадків), так і при сегментарній (21% випадків, р>0,05). Низький 
рівень експресії зі слабким забарвленням цитоплазми був більш притаманний 

дітям з тотальною формою  коліту (29%), ніж із сегментарною (7%), і хоча 
статистичної відмінності між даними групами хворих не було встановлено,  

проте відмічено помірну силу розбіжностей  (р>0,05, С=0,269), що свідчить 
на користь тенденції взаємозв’язку між клінічними формами. Статистичний 
аналіз не виявив розбіжностей експресії TFF3 між тотальною і сегментарною 
формами ВК (р>0,05), хоча мала місце помірна сила відмінностей при 

незначному забарвленні вакуолей келіхоподібних клітин (1 бал) за рахунок 
зменшення частоти зустрічаємості вираженої експресії TFF3 (3 бали).  Також 
виявлено достовірні відмінності  вираженої експресії TFF3  між групою дітей 

з тотальною формою виразкового коліту і дітей групи порівняння (42% проти 
86 %, р<0,05) на відміну від групи хворих із сегментарною формою (72% 

проти 86%, р>0,05),  що може свідчить про менш агресивний перебіг 
сегментарної форми, як й у пацієнтів з хронічним неспецифічним 

невиразковим колітом. Експресія TFF3, на відміну від експресії  
секреторного та мембрано–асоційованого муцинів, у всіх групах була 
вираженою. Визначений дисбаланс експресії наведених пептидів на сьогодні 
залишається нез’ясованим, але існує точка зору про те, що висока  експресія 

трефоїлового фактору може розглядається як  компенсаторний механізм 
протективної  бар’єрної функції СО оболонки при запаленні [73, 224]. 

Таким чином, аналіз  даних морфологічного дослідження СО товстої 
кишки в періоді маніфестації ВК виявил як загальну спрямованість структури 

СО товстої кишки, так і розбіжності порушень на рівні поверхневих 
(дистрофічні зміни епітелію в поєднанні з порушенням його 
гістоархітектонічни–деформацією крипт, зменшенням кількості 
келихоподібних клітин), так і глибинних (виразна рясна запальна 

інфільтрація СО товстої кишки з розповсюдженням в базальну її частину, 
крипт–абсцеси, фіброз строми, які опосредковують процеси альтерації 
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слизової оболонки товстої кишки) структур СО товстої кишки, які мали 

розбіжності при різних клінічних формах ВК в періоді загострення.  
Отже, період загострення ВК характеризується порушенням 

епітеліального бар’єру СО товстої кишки внаслідок зниження синтезу слизу 

й змін його біохімічних властивостей, низькою експресією секреторного 

(MUC2) та мембрано–асоційованого (MUC4) муцинів, переважно при 
активних тотальних формах ВК, втратою регулюючого впливу трефоїлового 
пептиду на регенерацію та захист слизової оболонки кишечника.  

Найбільш значущі порушення епітеліального бар’єру СО товстої 

кишки слід співставляти з даними патоморфологічних досліджень біоптатів 
товстої кишки пацієнтів з ВК, а саме, зменшенням кількості келихоподібних 
клітин з незрілими вакуолями, дистрофією епітелію СО та порушенням його 

гістоархітектоніки. 
Резюмуючи, можна відзначити, що проведені дослідження на основі 

патогенетичного підходу до визначення чинників загострення хвороби 
дозволили отримати докази на користь вагомої ролі порушень епітеліального 

бар’єру СО товстої кишки, що суттєво доповнює існуючи уявлення про 
патогенез ВК у дитячому віці. 
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РОЗДІЛ 5 

АЛГОРИТМ ПРОГНОЗУВАННЯ РИЗИКУ ВИНИКНЕННЯ ТА 

ПЕРЕБІГУ КЛІНІЧНИХ ФОРМ ВИРАЗКОВОГО КОЛІТУ У ДІТЕЙ 

 

5.1 Прогностична значущість анамнестичних, клінінчих, 
інструментальних, лабораторних чинників у ризику виникнення 

виразкового коліту в дітей 

 

З метою використання в практиці дитячих гастроентерологів, педіатрів, 

сімейних лікарів встановлених та описаних в розділах 3 і 4 – клініко–

анамнестичних, лабораторно–інструментальних та морфологічних ознак 

різних форм ВК, були визначені предиктори виникнення ВК, його клінічних 

форм, активності та перебігу; на їх основі створенні алгоритми, які 

характеризуються етапністю та наступністю між різними рівнями медичних 

установ – від амбулаторної ланки до спеціалізованих відділень лікарень. 

За результатами факторного аналізу проведено оцінку ймовірності 

(OR) та відносного ризику (RR) виникнення виразкового коліту у дітей, його 

клінічних форм та ступеня активності з визначенням діагностичних критеріїв 

– чутливості (Se) та специфічності (Sp).  

Розробка алгоритму прогнозування ризику виникнення ВК у дітей 

базувалась на статистичному аналізі факторів ризику, який показав, що  

кишечні дисфункції в ранньому віці та обтяжена спадковість за 

захворюваннями шлунково–кишкового тракту (ШКТ) підвищують ризик 

виникнення виразкового коліту в дітей в 4–5 разів (RR=4,9±0,5, р<0,05 та 

RR=3,8±0,4 р<0,05, відповідно), частий прийом антибіотиків, 

непереносимість молочних продуктів та  часті респіраторні захворювання, 

супутня патологія ШКТ – майже в 3 рази (RR=3,2±0,4, р<0,05; RR=3,3±0,5, 

р<0,05; RR=3,2±0,4, р<0,05; RR=2,6±0,4, р<0,05, відповідно) (табл. 5.1). 

 



152 

 

 

Таблиця 5.1 

Фактори ризику виникнення виразкового коліту у дітей, що підтвердили свою статистичну значущість  

№ 

п/п 
Анамнестичні дані OR±S, 

[ДІ, 95%] 

RR±S, 

[ДІ, 95%] 
Se Sp 

1. Кишечні дисфункції в ранньому віці 12,4±0,6 [4,0;37,9], р<0,05 4,9±0,5 [2,0;12,3], р<0,05 0,95 0,39 

2 Обтяжена спадковість 12,0±0,5 [4,5;32,2], р<0,05 3,8±0,4 [1,8;7,7], р<0,05 0,94 0,45 

3. Непереносимість молочних продуктів 5,1±0,6 [1,7;15,5], р<0,05 3,3±0,5 [1,3;8,4], р<0,05 0,93 0,29 

4. Часті респіраторні захворювання 5,0±0,6 [1,6;15,0], р<0,05 3,2±0,5 [1,3;8,2], р<0,05 0,93 0,28 

3. Частий прийом антибіотиків 7,0±0,5 [2,7;18,6], р<0,05 3,2±0,4 [1,5;6,6], р<0,05 0,93 0,36 

6. Супутня патологія ШКТ 3,8±0,5 [1,4;10,6], р<0,05 2,6±0,4 [1,1;5,9], р<0,05 0,91 0,28 

Примітка. Тут і далі ранжування факторів ризику розвитку  ВК по спадаючій за прогностичними коефіцієнтами  
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Прогнозування різних форм ВК базувалось на аналізі клінічних (3), 

лабораторних (4), ендоскопічних (4), морфологічних (7) ознак, які 

підтвердили свою статистичну значущість (табл. 5.2). 

Отримані дані свідчать про те, що ймовірність ризику обмеженої 

активності дитини при тотальній формі ВК в 3 рази вища, ніж при 

сегментарному та дистальному колітах (RR=3,3±0,5, p<0,05); епізодів нічного 

стільця – майже в 4 рази вища (RR=3,6±0,6, р<0,05); несформованого калу та 

значної ректальної кровотечі – майже в 2 рази (RR=1,8±0,2, р<0,05 та  

RR=1,7±0,3, р<0,05, відповідно). 

Також встановлено, що ризик розвитку анемії, лейкоцитозу,  

тромбоцитозу при тотальній формі майже в 2 рази вища, ніж при 

сегментарному і дистальному колітах (RR=1,7±0,3, р<0,05; RR=2,3±0,3, 

р<0,05; RR=2,3±0,4, р<0,05, відповідно). 

Отримані дані свідчать про те, що ризик виникнення виразок при 

тотальній формі в 6 разів вищий, ніж при сегментарному і дистальному 

колітах (RR=6,1±0,7, р<0,05); розмитості судинного рисунку – майже в 3 рази 

(RR=2,6±0,4, р<0,05); контактної кровоточивості та ерозій –  

в 1,5 раза (RR=1,5±0,1, р<0,05; RR=1,5±0,1, р<0,05, відповідно). 

Розрахунок прогностичних коефіцієнтів показав, що ймовірний ризик 

виразного порушення архітектоніки залоз та наявності крипт–абсцесів при 

дифузному ураженні товстої кишки більш, ніж в 3 рази вищий, ніж при 

сегментарному і дистальному (RR=3,6±0,4, р<0,05; RR=3,2±0,3, р<0,05, 

відповідно); зменшення кількості келихоподібних клітин, криптитів, 

дистрофії колоноцитів – майже у 2 рази (RR=1,9±0,2, р<0,05; RR=2,0±0,3, 

р<0,05; RR=1,7±0,2, р<0,05відповідно). Також встановлено, що ризик 

перебігу ВК з високим ступенем активності в 2 рази вищий при повному 

ураженні товстої кишки (тотальна форма), ніж частковому (сегментарна і 

дистальна форми) (RR=2,0±0,2, р<0,05). 
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Таблиця 5.2 

Предіктори тотальної форми виразкового коліту в дітей,   

що підтвердили свою статистичну значущість  

Ознаки 

Імовірність розвитку тотальної 
форми ВК 

OR±S, [ДІ, 95%] 

Відносний ризик розвитку 
тотальної форми ВК 

RR±S, [ДІ, 95%] 
Se Sp 

1 2 3 4 5 

Клінічні:     

1. Обмежений рівень активнсоті 4,6±0,5 [1,6;13,2], р<0,05 3,3±0,5 [1,4; 7,9], р<0,05 0,84 0,47 

2. Велика кількість крові перевищує 50% 
калу 

3,8±0,7 [1,0;13,8], р<0,05 1,7±0,3 [1,0; 3,1], р<0,05 0,73 0,45 

3. Несформований кал (7–й тип за 
Бристольською шкалою) 

3,8±0,4 [1,7; 8,4], р<0,05 1,8±0,2 [1,2; 2,6], р<0,05 0,74 0,57 

Лабораторні:     

1. γ–глобуліни >18,8% 7,7±0,7 [2,0;28,7], р<0,05 2,2±0,2 [1,5; 3,3], р<0,05 0,78 0,72 

2. Тромбоцити, > 450 х109/л 2,9±0,5 [1,1; 7,9], р<0,05 2,3±0,4 [1,0; 5,3], р<0,05 0,77 0,44 

3. Лейкоцити, > 9,0 х109/л 3,5±0,4 [1,6; 8,0], р<0,05 2,3±0,3 [1,3; 4,1], р<0,05 0,78 0,5 

4. Гемоглобін <110 г/л 2,4±0,4  [1,1;5,3], р<0,05 1,7±0,3  [1,0;2,9], р<0,05 0,73 0,47 

Ендоскопічні:     

1. Наявність виразок 9,7±0,6 [2,7;34,2], р<0,05 6,1±0,7 [2,0;19,0], р<0,05 0,91 0,5 

2. Зміни судинного малюнку, в тому 
числі відсутність 

3,7±0,5 [1,5;9,5], р<0,05 2,6±0,4 [1,3;5,5], р<0,05 0,81 0,48 

3. Контактна кровоточивість  4,4±0,4 [1,8;10,4], р<0,05 1,5±0,1 [1,2; 2,0], р<0,05 0,71 0,65 

4. Наявність ерозій  3,6±0,4 [1,5; 8,3], р<0,05 1,5±0,1 [1,1; 2,0], р<0,05 0,70 0,61 
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Продовження таблиці 5.2 

1 2 3 4 5 

Морфологічні:     

1. Крипт–абсцеси 6,0±0,5 [2,4;14,6], p<0,05 3,2±0,3 [1,6;6,1], p<0,05 0,83 0,54 

2. Виразне порушення архітектоніки 
залоз 

6,0±0,5 [2,2;15,9], p<0,05 3,6±0,4 [1,6;7,9], p<0,05 0,85 0,51 

3. Зменшення кількості  келихоподібних 
клітин 

5,2±0,4 [2,3;11,7], p<0,05 1,9±0,2 [1,3;2,8], p<0,05 0,75 0,63 

4. Дистрофія колоноцитів 3,7±0,4 [1,7;8,3], p<0,05 1,7±0,2 [1,2;2,5], p<0,05 0,73 0,58 

5. Ерозії 3,0±0,4 [1,2;7,3], p<0,05 1,3±0,1 [1,0;1,7], p<0,05 0,67 0,59 

6. Криптити 3,0±0,4 [1,3;6,8], p<0,05 2,0±0,3 [1,1;3,5], p<0,05 0,76 0,49 

7. Висока активність запального процесу 5,9±0,4 [2,6;13,3], p<0,05 2,0±0,2 [1,3;3,2], p<0,05 0,76 0,57 
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Для прогнозування ступеня активності запального процесу були 

встановлені клінічні (5), лабораторні (7), ендоскопічні (5), морфологічні (8) 

предиктори (табл. 5.3). 

Встановлено, що ризик обмеженої фізичної активності дитини при  

активному запальному процесі в 13 разів вищий, ніж при помірному і 

мінімальному (RR=13,0±0,7, р<0,05); значної ректальної кровотечі (велика 

кількість крові перевищує 50% калу) та епізодів нічного стільця – майже у 8 

разів (RR=7,6±0,5, р<0,05; RR=7,6±0,7, р<0,05, відповідно); несформованої 

консистенції випорожнень – майже в 2 рази (RR=1,8±0,2, р<0,05). 

Вірогідність ризику розвитку анемії при високоактивному запальному 

процесі у дітей з ВК майже в 14 разів вища, ніж при помірному і 

мінімальному  (RR=13,5±1,0, р<0,05); тромбоцитозу –в 7 разів (RR=7,0±0,6, 

р<0,05); лейкоцитозу – в 5 разів (RR=5,0±0,6, р<0,05); фекального 

кальпротектину ≥500 мкг/г – в 2 рази (RR=2,1±0,3, р<0,05). 

Розрахунки прогностичних коефіцієнтів встановили, що ймовірний 

ризик виникнення виразок при активному запальному процесі у дітей з  ВК в 

23 рази вищий, ніж при помірному і мінімальному (RR=23,2±1,0, р<0,05); 

порушення судинного малюнку –у 10 разів (RR=10,1±0,7, р<0,05); контактної 

кровоточивості та ерозій – майже у 2 рази (RR=2,2±0,2, р<0,05; RR=1,7±0,1, 

р<0,05, відповідно). 

Наявність виразок при гістологічному дослідженні є найбільш 

прогностично значущою ознакою активного перебігу ВК (RR=10,3±1,0, 

р<0,05) наряду з виразним порушенням архітектоніки залоз (RR=3,6±0,4, 

р<0,05), наявністю крипт–абсцесів (RR=2,7±0,2, р<0,05), криптитів 

(RR=2,0±0,2, р<0,05), зменшенням кількості келихоподібних клітин 

(RR=1,7±0,1, р<0,05). 

При аналізі гістохімічних та імуногістохімічних досліджень біоптатів 

28 дітей з ВК визначені предиктори порушення епітеліального бар’єру СО 

товстої кишки в активній стадії загострення ВК (табл. 5.4).  
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Таблиця 5.3 

Предіктори високої активності виразкового коліту в дітей,  що підтвердили свою статистичну значущість  

Ознаки 

Імовірність розвитку 

активного ВК 

OR±S, [ДІ, 95%] 

Відносний ризик розвитку 
активного ВК RR±S, [ДІ, 

95%] 

Se Sp 

1 2 3 4 5 

Клінічні:     

1. Обмежений рівень активності 24,7±0,8 [5,5;110,3], р<0,05 13,0±0,7 [3,3;51,9], р<0,05 0,94 0,61 

2. Велика кількість крові перевищує 50% 
калу 

22,2±0,7  [6,3; 79,0], р<0,05 7,6±0,5 [2,9;19,9], р<0,05 0,90 0,65 

3. Епізоди нічного стільця 5,3±0,8 [1,1; 24,5], р<0,05 7,6±0,7 [1,8;31,1], р<0,05 0,90 0,53 

4. Несформований кал  (7–й тип за 
Бристольською шкалою) 

3,3±0,4 [1,5; 7,0], р<0,05 1,8±0,2 [1,3; 2,5], р<0,05 0,68 0,66 

5. PUCAI > 55 балів 20,4±0,8 [4,6; 91,2], р<0,05 11,8±0,7[2,9;41,1], р<0,05 0,93 0,59 

Лабораторні:     

1. ШОЕ >22 мм/год 11,8±0,6 [3,3; 42,0], р<0,05 20,9±1,0 [2,9;149,5], р<0,05 0,96 0,58 

2. Гемоглобін <90 г/л 12,4±0,8 [2,7; 56,0], р<0,05 13,5±1,0 [1,8;98,2], р<0,05 0,94 0,53 

3. Тромбоцити, > 450 х109/л 12,0±0,6 [3,4; 42,8], р<0,05 7,0±0,6 [2,2;21,9], р<0,05 0,89 0,57 

4. Лейкоцити, >13,0 х109/л 6,8±0,6 [1,9; 24,7], р<0,05 5,0±0,6 [1,6;16,2], р<0,05 0,86 0,53 

5. γ–глобуліни>26,3%  5,4±0,8  [1,1; 27,5], р<0,05 5,6±1,0 [0,8;41,1], р>0,05 0,9 0,45 

 



158 

 

Продовження таблиці 5.3 

1 2 3 4 5 

6. А/Г коефіцієнт < 1 5,6±0,7 [1,4; 23,3], р<0,05 2,9±0,5 [1,1;7,3], р<0,05 0,75 0,65 

7. Фекальний кальпротектин ≥500 мкг/г 3,9±0,5 [1,4; 10,2], р<0,05 2,1±0,3 [1,1;4,0], р<0,05 0,78 0,47 

Ендоскопічні:     

1. Iндекс Rachmilewitz>6 балів 50,0±0,7 [13,4; 179,0], р<0,05 13,2±0,6 [4,3; 39,9], р<0,05 0,94 0,76 

2. Наявність виразок 20,4±0,8 [4,6; 91,2], р<0,05 23,2±1,0 [1,6;3,0], р<0,05 0,97 0,60 

3. Зміни судинного малюнку, в тому числі 
відсутність 

15,7±0,8 [3,5; 70,4], р<0,05 10,1±0,7 [2,5;40,8], р<0,05 
0,92 0,57 

4. Контактна кровоточивість 22,4±0,7 [6,2; 80,5], р<0,05 2,2±0,2 [1,6;3,0], р<0,05 0,72 0,91 

5. Наявність ерозій 4,9±0,4 [2,1;11,4], р<0,05 1,7±0,1 [1,2;2,3], р<0,05 0,67 0,71 

Морфологічні:     

1. Виразки 11,9±1,1 [1,4;99,3], р<0,05 10,3±1,0 [1,3;80,8], р<0,05 0,88 0,63 

2. Виразне порушення архітектоніки залоз 5,9±0,5 [2,2;15,9], p<0,05 3,6±0,4 [1,6;7,9], p<0,05 0,85 0,51 

3. Крипт–абсцеси 5,3±0,4[1,5; 7,1], р<0,05 2,7±0,2 [1,6; 4,3], р<0,05 0,64 0,75 

4. Криптити 3,3±0,4[1,5; 7,1], р<0,05 2,0±0,2 [1,3; 3,2], р<0,05 0,58 0,70 

5. Зменшення кількості  келихоподібних 
клітин 

4,3±0,4[1,8; 9,9], р<0,05 1,7±0,1 [1,3; 2,3], р<0,05 0,54 0,79 

6. Ерозії 4,7±0,6 [1,5;14,8], р<0,05 1,3±0,1 [1,1; 1,6], р<0,05 0,47 0,84 

7. Дистрофія колоноцитів 2,5±0,4[1,1; 5,7], р<0,05 1,4±0,1 [1,0; 1,8], р<0,05 0,49 0,73 

8. Гіпотрофія слизових оболонок 2,5±0,4 [1,1; 5,7], р<0,05 1,4±0,1 [1,0; 1,8], р<0,05 0,49 0,73 
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Таблиця 5.4 

Предіктори високої активності виразкового коліту в дітей,  що підтвердили свою статистичну значущість  

Ознаки 

Імовірність розвитку 

активного ВК 

OR±S, [ДІ, 95%] 

Відносний ризик розвитку 
активного ВК RR±S, [ДІ, 

95%] 

Se Sp 

1 2 3 4 5 

Гістохімічні:     

1. Інтенсивність PAS–реакції в епітелії:      

Слабка (+) 2,8±1,1 [0,3;26,9], p>0,05 2,5±1,0 [0,3;19,4], p>0,05 0,83 0,36 

Помірна (++) 3,3±0,7 [0,8;13,2], p>0,05 2,0±0,4 [0,8;4,9], p>0,05 0,80 0,46 

Слабка (+) і помірна (++) 7,5±0,7 [1,8;31,7], p<0,05 2,6±0,4 [1,1;6,2], p<0,05 0,84 0,59 

Забарвлення глікогену в цитоплазмі 
нейтрофілів 

6,2±1,1 [0,7;54,2], p>0,05 4,5±1,0 [0,6;32,1], p>0,05 0,90 0,41 

2. Інтенсивність забарвлення альціановим 
синім  в поверхневому епітелії та епітелії  
залоз: 

    

Слабка (+) 2,8±1,1 [0,3;26,9], p>0,05 2,5±1,0 [0,3;19,4], p>0,05 0,83 0,36 

Помірна (++) 2,9±0,7 [0,7;11,4], p>0,05 1,9±0,4 [0,8;4,6], p>0,05 0,79 0,44 

Слабка (+) і помірна (++) 4,5±0,7 [1,1;18,1], p<0,05 2,2±0,4 [0,9;5,4], p>0,05 0,82 0,50 

Імуногістохімічні:     

1. Рівень експресії MUC2      

0 балів 2,8±1,1 [0,3;26,9], p>0,05 2,5±1,0 [0,3;19,4], p>0,05 0,83 0,36 

1 бал 9,3±0,9 [1,7;49,9], p<0,05 4,2±0,7 [1,1;15,9], p<0,05 0,90 0,52 

0–1 бал 22,0±0,9 [3,8;126,4], p<0,05 5,5±0,7 [1,5;20,1], p<0,05 0,92 0,67 
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Продовження таблиці 5.4 

1 2 3 4 5 

2. Рівень експресії MUC4      

0 балів 2,8±1,1 [0,3;26,9], p>0,05 2,5±1,0 [0,3;19,4], p>0,05 0,83 0,36 

1 бал 2,8±0,7 [0,8;10,6], p>0,05 1,6±0,3 [0,8;3,0], p>0,05 0,76 0,471 

0–1 бал 8,0±0,8 [1,8;35,7], p<0,05 2,0±0,3 [1,1;3,7], p<0,05 0,8 0,67 

3. Рівень  експресії TFF3      

1 бал 2,8±1,1 [0,3;26,9], p>0,05 2,5±1,0 [0,3;19,4], p>0,05 0,83 0,36 

2 бали 2,0±0,9 [0,4;11,2], p>0,05 1,8±0,7 [0,4;7,3], p>0,05 0,78 0,36 

1–2 бала 4,5±0,8 [0,8;23,9], p>0,05 3,0±0,7 [0,8;11,6], p>0,05 0,86 0,43 
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Таким чином, встановлені предиктори мають бути основою розробки 
алгоритму виникнення та перебігу виразкового коліту в дітей.   

 

 

5.2 Прогнозування ризику виникнення виразкового коліту у дітей 
на етапі амбулаторного спостереження 

 

З метою створення алгоритму прогнозування ризику виникнення ВК на 
амбулаторном етапі,  були використані, встановлені при аналізі 116 історій 
хвороби значущі предиктори  (див.підрозділ 5.1). Застосовували послідовну 

діагностичну процедуру Вальда–Генкіна [206] з розрахунком діагностичного 

коефіцієнту (ДК) та інформативності (І) кожної ознаки. 
За результатами анамнезу життя хворих дітей визначені фактори 

ризику, які могли мати високий вплив на ймовірність розвитку ВК: кишечні 
дисфункції в раньому віці, обтяжена спадковість по органам ШКТ, 
непереносимість молочних продуктів, часті респіраторні захворювання, 
частий прийом антибіотиків, супутня патологія ШКТ.  

На підставі вивчених факторів ризику встановлено статистичні 
відмінності за рядом ознак між групами хворих та здорових дітей. Усі 
фактори ризику розвитку ВК були ранжирувані у порядку спадання 

інформативності (табл. 5.5). Ознаки з позитивними діагностичними 
коефіцієнтами (ДК) розглядали як маркери схильності до ВК, ознаки з 
негативними ДК – як маркери його відсутності [206]. 

Прогнозування виразкового коліту за допомогою розробленого 

алгоритму здійснюєтся шляхом алгебраїчного складання діагностичних 
коефіцієнтів до моменту досягнення діагностичного порогу. Для групи 
високого ризику виявлення ВК діагностичний поріг встановлено: +27 

(наявність чотирьох–п’яти послідовних діагностичних критеріїв, p<0,001); 

середнього ризику – +20 (наявність трьох послідовних діагностичних 
критеріїв, p<0,01); низького ризику  – +13 (наявність в анамнезі хоча б 
одного з двох факторів з найбільшим коефіцієнтом інформативності – 
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кишечної дисфункції в ранньому дитинстві або обтяженої спадковості за 
кишечними захворюваннями, та інших послідовних діагностичних критеріїв, 

p<0,05). 

 

Таблиця 5.5 

Алгоритм прогнозування ризику виникнення виразкового коліту в дітей  

№ Фактор ризику 

Наявність 
ознаки 
(так/ні) 

Діагностич–
ний 

коефіцієнт 
(ДК) 

Інформа–
тивність 

(І) 

1 Кишечні дисфункції в ранньому 
дитинстві 

так 7 3,6 

ні –5  

2 Обтяжена спадковість 
так 6 3,0 

ні –5  

3 Частий прийом антибіотиків 
так 5 2,0 

ні –4  

4 Вторинна лактазна недостатність 
так 5 1,1 

ні –2  

5 Часті респіраторні захворювання 
так 5 1,0 

ні –2  

6 Супутня патологія кишечника 
так 4 0,8 

ні –2  

 

Якщо після складання ДК усіх ознак діагностичний поріг не досягнуто 

— діагноз невизначений, тобто дана сукупність показників не дозволяє 

надійно діагностувати захворювання; для його уточнення слід виконати 

поглиблене клініко–параклінічне обстеження.  

Анамнестичними предикторами виразкового коліту з найвищим 

показником інформативності є: кишечні дисфункції в ранньому дитинстві  

(І = 3,6; ДК = 7), обтяжена спадковість за захворюваннями шлунково–

кишкового тракту (І = 3,0; ДК = 6), частий прийом антибіотиків (І= 2,0;  

ДК = 5). 

Встановлено, що 57% обстежених дітей мали у підрахунку ДК≥13, з 

них оцінку ДК=13–19 мали 12% пацієнтів, ДК=20–26 – 46% дітей, ДК≥27 – у 
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42% хворих. Дві перших, найбільш інформативні, послідовні ознаки мали 

59% пацієнтів, три – 54% хворих, чотири – 30%, п’ять – 24% дітей (рис. 5.1).  

 

Рис. 5.1 – Розподіл дітей з ВК за кількістю послідовних анамнестичних 

ознак, % 

 

Показники ефективності алгоритму прогнозування виникнення 

виразкового коліту в дітей склали: чутливість – 63 %, специфічність – 67 %, 

точність – 66 %. 

Таким чином, вже на амбулаторному етапі звернення пацієнта з 

клінічними ознаками запальних захворювань кишківника до лікаря на 

підставі запропонованих анамнестичних предикторів можна прогнозувати 

ймовірність виникнення ВК, провести предиктову діагностику найбільш 

важкої його клінічної форми – тотального коліту, активності запального 

процесу, що дає змогу сімейним лікарям, педіатрам, гастроентерологам 

вирішувати питання тактики обстеження та лікування, формувати групи 

ризику виникнення ВК, проводити профілактичні заходи. 
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5.3 Прогнозування перебігу виразкового коліту на стаціонарному 
етапі спостереження 

 

Проведено аналіз результатів катамнезу 52 дітей, розподілених на 2 

групи. В першу групу увійшло 24 хворих, у яких захворювання мало 

сприятливий перебіг (після курсу лікування відмічено PUCAI<10 балів), що 

відповідало клінічній ремісії, 92% з них лікувались препаратами 5–АСК 

(p<0,05), решта – системними ГКС в поєданні з препаратами 5–АСК. В другу 

групу – 28 дітей,  у яких протягом 6 місяців не досягнуто клінічної ремісії 

(індекс PUCAI≥20 балів після курсу лікування), що свідчило про  

безперервно–рецидивучий перебіг ВК; 40% отримували системні ГКС в 

поєднанні з 5–АСК (29%) або азатіоприном (11%), 60% пацієнтів  

призначали препарати 5–АСК. Враховуючи різну ефективність лікування у 

дітей обох груп, проведено поглиблений аналіз клініко-анамнестичних, 

лабораторних, ендоскопічних, гістологічних, гістохімічних та 

імуногістохімічних критеріїв для визначення предикторів незадоволеного 

результату лікування ВК, характерного для безперервно–рецидивуючого 

його перебігу, та розробки математичної моделі прогнозування перебігу 

хвороби. 

Аналіз анамнестичних даних обстежених дітей (табл. 5.6.) не виявив 

статистичних розбіжностей за показниками статі та  віком хворих (р>0,05). 

Але встановлено, що діти, які мали в подальшому безперервно–

рецидивуючий перебіг ВК, в 21 % випадку мали гострий дебют 

захворювання (р<0,05), 54% дітей не переносили  молочні продукти (проти 

25% в групі І, р<0,05). 

Однією з актуальних проблем ВК в дитячому віці є проблема перебігу 
захворювання, вирішення якої з перших днів перебування хворої дитини в 

спеціалізованому відділенні визначає об’єм дієто–та медикаментозної терапії 

в гострому періоді хвороби та подальший моніторинг хворої дитини.  
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Таблиця 5.6 

Анамнестична характеристика обстежених дітей, абс.ч. (%) 

Харакеристика 

Група І  
(клінічна ремісія ВК), 

n=24 

Група ІІ  
(безперервно–

рецидивуючий перебіг 
ВК), n=28 

1 2 3 

За статю:   

дівчата 11 (46) 16 (57) 

хлопці 13 (54) 12 (43) 

За віком:   

4–6 років 6 (25) 10 (36) 

7–11 років 8 (33) 9 (32) 

12–18 років 10 (42) 9 (32) 

За дебютом ВК    

до 6 років 9 (38) 8 (29) 

7–11 років 7 (29) 9 (32) 

12–17 років 8 (33) 11 (39) 

Гострий дебют ‒ 6 (21)* 

За обтяжуючими 
факторами:   

Кишечні інфекції в 
ранноьму дитинстві 15 (63) 23 (82) 

Обтяжена спадковість 12 (50) 19 (68) 

Частий прийом 
антибіотиків 14 (58) 22 (79) 

Непереносимість 
молочних продуктів 6 (25) 15 (54)* 

Часті ГРВІ 11 (46) 20 (71) 

Супутні захворювання 
ШКТ 9 (38) 14 (50) 

Примітка. * – статистична відмінність відносно групи І, р<0,05 

 

У дітей з хронічним безперервно–рецидивуючим перебігом ВК в стадії 
загострення переважала тотальна високоактивна форма (43% проти 13%, 
p<0,05), на противагу, у дітей, які досягли клінічної ремісії, – сегментарна 

форма з помірною активністю (62% проти 21%, p<0,05). Клініко–
інструментальна характеристика дітей групи ІІ свідчила про більш тяжкий 
перебіг захворювання в періоді загострення, ніж дітей групи І, на що 
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вказував індекс PUCAI (49±3 бала проти 34±3 бала , p<0,05) та індекс 
Rachmilewitz (6,0±0,4 бала проти 4,2±0,4 бала , p<0,05). Вірогідно значущіми 

ендоскопічними ознаками безперервно–рецидивуючого перебігу ВК в стадії 
загострення були  контактна кровотеча та розмитість або відсутність 

судинного малюнку (р<0,05) (табл. 5.7).  

 

Таблиця 5.7 

Клініко–ендоскопічна, лабораторна та морфологічна характеристика 

обстежених дітей в стадії загострення, абс.ч. (%) 

Критерії 

Період загострення 

Група І  
(клінічна ремісія ВК), 

n=24 

Група ІІ  
(безперервно–
рецидивуючий 

перебіг ВК), n=28 

Клінічні:   

PUCAI≥55 балів 1 (4) 13 (46)* 

Ендоскопічні:   

Контактна кровотеча 18 (75) 28 (100)* 

Розмитий або відсутній 
судинний рисунок 

1 (4) 9 (32)* 

Індекс Rachmilewitz ≥6 балів 4 (17) 17 (61)* 

Лабораторні:   
Тромбоцити≥460 х109/л 2 (8) 15 (54)* 

Гемоглобин ≤100 г/л 2 (8) 13 (46)* 

ШОЕ≥22 мм/год 2 (8) 13 (46)* 

Лейкоцити ≥13 х109/л 2 (8) 8 (29)* 

Фібриноген ≥4 г/л 2 (8) 10 (36)* 

п/я≥10% 2 (8) 10 (36)* 

Морфологічні:   

Криптити 4 (21) 13 (43)* 

Зменшення кількості  
келихоподібних клітин 

10 (42) 20 (71)* 

Гіпотрофія слизових оболонок 12 (50) 17 (61) 

Ерозії 18 (75) 18 (64) 

Крипт–абсцеси 5 (21) 9 (32) 

Порушення архітектоніки 
залоз 

11 (46) 15 (54) 

Дистрофія колоноцитів 13 (54) 19 (68) 

Фіброз строми 14 (58) 24 (86)* 

Примітка. * – статистична відмінність відносно групи І, р<0,05 
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Серед лабораторних показників у дітей групи ІІ у періоді загострення 
хвороби у 30–50% випадків відзначалися підвищені показники тромбоцитів, 
лейкоцитів, фібриногену, палочкоядерних нейтрофілів та знижені показники 
гемоглобіну (р<0,05) (табл. 5.7, 5.8). 

Тотальну форму ВК діагностовано у 20 (71 %) дітей групи ІІ (проти  

10 (42 %) дітей в групі І, р<0,05); високу гістологічну активність –у 12 (43 %) 

дітей проти 4 (17 %) дітей,  відповідно (р<0,05). 

Серед морфологічних ознак хронічного безперервно–рецидивучого 

перебігу ВК в стадії загострення статистично значущими були наявність 

криптитів,зменшення кількості келіхоподібних клітин, фіброз строми 

(р<0,05); серед гістохмічних та імуногістохімічних – низька інтенсивність 

PAS–реакції (+ або ++), забарвлення нейтрофілів, відсутність експресії MUC2 

(0 балів) та низька експресія (1–2 бали) TFF3 (табл. 5.9). 

 

Таблиця 5.9 

Гістохімічна та імуногістохімічна характеристика обстежених дітей  
в стадії загострення, абс.ч. (%) 

Харакеристика 

Період загострення 

Група ІІ  
(безперервно–
рецидивуючий 

перебіг ВК), n=10 

Група І  
(клінічна ремісія 

ВК), n=18 

Інтенсивність PAS–реакції  
(+ або ++) 

9 (90)* 12 (67) 

Забарвлення глікогену в 
цитоплазмі нейтрофілів 

6 (60)* 3 (17) 

Інтенсивність забарвлення 
альціановим синім (+ або ++) 

7 (70) 11 (61) 

Рівень експресії MUC2 (0 балів) 5 (50)* – 

Рівень експресії MUC4 (0 балів) 3 (30) 2 (11) 
Рівень експресії TFF3  

(1–2 бали) 
7 (70)* 5 (28) 

Примітка. * – статистична відмінність в показниках відносно групи Б, 

р<0,05 
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Таблиця 5.8 

Кількісні клініко–лабораторні показники обстежених дітей в динаміці лікування, (M±m) 

Показники 

Група І  
(клінічна ремісія ВК), 

n=24 

Група ІІ  
(безперервно–

рецидивуючий перебіг 
ВК), n=28 

р 

загострення лікування загострення лікування 

І–1 І–2 ІІ–1 ІІ–2 І–1/І–2 ІІ–1/ІІ–2 І–1/ІІ–1 І–2/ІІ–2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

PUCAI, бал 34±3 12±1 49±3 30±2 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 

Лейкоцити, х109/л 7,6±0,7 6,6±0,4 10,9±1 8,3±0,7   <0,05  

Еритроцити, х1012/л   4,5±0,1 4,7±0,1 4,4±0,1 4,6±0,1     

Гемоглобін, г/л 120±3,8 132±2,7 102±4 116±4 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 

Тромбоцити, х109/л 321±22 275±17,8 490±33 397±24  <0,05 <0,05 <0,05 

с/я, % 54±1 54±1,6 53±2 52±2     

п/я, % 4±1 4±0,5 9±2 4±1   <0,05  

Лімфоцити, % 31±1 32±1,6 30±2 33±2     

Моноцити, % 6±0 6±0,4 6±0 6±0     

Еозинофіли, % 4±0,4 3±0,5 4±1 4±0     

ШОЕ, мм/год 10±2 7±1 18±3 12±2   <0,05 <0,05 

Загальний білок,  г/л 74,0±1,6 72,3±0,9 69,7±1,6 70,9±1,2     

Альбумін,  г/л 45,6±2,1 46,8±1,9 43,7±1,9 43,3±1,7     

α1–глобуліни, % 5,2±0,6 4,7±0,4 5,7±0,3 5,5±0,6     

α2–глобуліни, % 9,2±0,3 9±0,9 10,2±0,4 9,8±0,5     

β1–глобуліни, % 12,8±0,5 12,9±0,6 12,2±0,7 11,8±1,2     

γ–глобуліни, % 20,3±1,3 17,2±0,7 22,5±1,1 21,2±1,6 <0,05   <0,05 

А/Г – коефіцієнт 1,2±0,1 1,2±0,1 1,1±0,1 1,1±0,1     

 



169 

 

Продовження таблиці 5.8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Загальний білірубін, 
мкмоль/л 

10,9±0,8 11,4±0,6 10,1±0,6 10,4±0,5 
    

АлАТ,  о/л 34±8 35,7±7,5 37±7 33±4     

АсАТ, о/л 36±5 37±5,6 41±8 38±4     

Тимолова проба,  Од. 3,8±0,6 2,7±0,4 3,3±0,4 3±0,3     

Лужна фосфатаза,  о/л 224±36 225±41 205±43 215±28     

Холестерин,  мкмоль/л 4,3±0,2 4,3±0,6 4,3±0,4 4,3±0,2     

Глюкоза,  мкмоль/л 4,4±0,1 4,7±0,2 4,4±0,1 4,5±0,1     

ПТІ, % 80±5 83±6 83±2 82±2     

Фібриноген, г/л 3,3±0,2 3,1±0,1 3,9±0,2 3,7±0,2   <0,05 <0,05 

Час рекальцифікації, с   116±4 114±4 113±6 116±9     

Фекальний 
кальпротектин, мкг/г 
Me (Q25%–Q75%) 

289  

(171–458) 

32 

 (10–53) 

330  

(168–467) 

100  

(61–288) 
<0,05 <0,05  <0,05 

Примітка. Полужирним шрифтом виділені дані, середні значення яких відхиляються від референтних показників 

 

 

 

 



 

На основі ROC–аналізу встановлено (рис. 5.2), що серед клініко–
лабораторних предикторів безперервно–рецидивуючого перебігу ВК в стадії 
загострення найбільш прогностично значущіми є: кількість тромбоцитів 
вище за 450х109/л (AUC=0,813, р<0,05); сума PUCAI≥55 балів (AUC=0,783, 

р<0,05); показники гемоглобіну нижче за 90 г/л (AUC=0,733, р<0,05); 
лейкоцитів вище за 13х109/л (AUC=0,716, р<0,05). 

 

 

Рис. 5.2. ROC–крива прогнозування хронічного безперервно–

рецидивуючого перебігу виразкового коліту за лабораторними показниками в 

періоді загострення 

 

До найбільш вагомих факторів ризику несприятливого перебігу ВК 

після проведеного лікування відносяться: вміст тромбоцитів та концентрація 

фекального кальпротектину. ROC аналіз визначив порогове значення 

кількості тромбоцитів ≥380×109/л (AUC=0,819, р<0,05;), концентрації 

фекального кальпротектину >100 мкг/г (AUC=0,782, р<0,05;), як 

прогностичних маркерів рецидиву хвороби  (рис. 5.3). 
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Рис. 5.3. ROC–крива прогнозування хронічного безперервно–

рецидивуючого перебігу виразкового коліту за лабораторними показниками 

після проведеного лікування 

 

Проведений аналіз лабораторних показників встановив, що після 

проведеного лікування у 57% дітей з хронічним безперервно–рецидивуючим 

перебігом ВК кількість тромбоцитів була вищою за 380х109/л (проти 4% в 

групі дітей з клінічною ремісією, p<0,05), а також у 46%пацієнтів – 

концентрація ФК вищою за 100 мкг/г (проти 7%, p<0,05). 

Отримані дані щодо використання показників кальпротектину та 

тромбоцитів у якості маркерів  відсутності загоєння слизової оболонки 

товстої кишки співпадають з дослідженнями у дорослих з ВК [225–231]. 

На основі проведеного аналізу анамнестичних, клінічних, 

лабораторних, ендоскопічних, морфологічних, гістохімічних та 

імуногістохімічних критеріїв у дітей з ВК встановлено предиктори 

безперервно–рецидивуючого його перебігу в стадії загострення (табл. 5.9). 
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Таблиця 5.9 

Предиктори безперервно–рецидивуючого перебігу виразкового коліту в стадії загострення 

№ 
п/п 

Критерії OR±S, 

[ДІ, 95%] 

RR±S,  

[ДІ, 95%] 
Se Sp 

 Анамнестичні:     

1. Непереносимість молочних продуктів 3,5±0,6 [1,1;11,3], p<0,05 2,1±0,4 [1,0;4,6], p<0,05 0,71 0,58 

 Клінічні:     

1. PUCAI≥55 балів 20,4±1,1 [2,4;173,9], p<0,05 10,7±1,0 [1,5;75,6], p<0,05 0,93 0,61 

 Лабораторні:     

1. Тромбоцити≥450 х109/л 12,7±0,8 [2,5;64,6], p<0,05 6,4±0,7 [1,6;25,3], p<0,05 0,88 0,63 

2. Гемоглобин≤90 г/л 9,5±0,8 [1,9;48,5], p<0,05 5,6±0,7 [1,4;22,3], p<0,05 0,87 0,6 

3. ШОЕ≥22 мм/год 9,5±0,8 [1,9;48,5], p<0,05 5,6±0,7 [1,4;22,3], p<0,05 0,87 0,6 

4. Лейкоцити≥13 х109/л 4,4±0,8 [0,8;23,2], p<0,05 3,4±0,7 [0,8;14,6], p>0,05 0,80 0,50 

 Ендоскопічні:     

1. Індекс Rachmilewitz ≥6 балів 7,7±0,7 [2,1;28,8], p<0,05 3,6±0,5 [1,4;9,3], p<0,05 0,81 0,65 

 Морфологічні:     

1. Висока гістологічна активність 4,3±0,7 [1,1;16,3], p<0,05 4,9±0,6 [1,6;14,6], p<0,05 0,85 0,66 

2. Криптити 4,3±0,7 [1,2;16,0], p<0,05 2,8±0,5 [1,0;7,4], p<0,05 0,77 0,57 

3. Зменшення кількості  келихоподібних клітин 3,5±0,6 [1,1;11,1], p<0,05 1,7±0,3 [1,0;2,9], p<0,05 0,67 0,64 

4. Фіброз строми 4,3±0,7 [1,1;16,3], p<0,05 1,5±0,2 [1,0;2,1], p<0,05 0,63 0,71 

5. Тотальний коліт  3,2±0,6 [1,0;10,3], p<0,05 1,9±0,4 [1,0;3,9], p<0,05 0,70 0,60 

 Гістохімічні та імуногістохімічні:     

1. Рівень експресії MUC2 (0 балів) 22,0±1,0 [3,1;157,3], p<0,05 5,5±0,7 [1,5;20,4], p<0,05 0,85 0,80 

2. Забарвлення глікогену в цитоплазмі нейтрофілів 7,5±0,9 [1,3;44,1], p<0,05 3,6±0,6 [1,1;11,4], p<0,05 0,67 0,79 

3. Рівень експресії TFF3 (1–2 бали) 6,1±0,9 [1,1;33,2], p<0,05 2,5±0,4 [1,1;5,9], p<0,05 0,58 0,81 

 



 

Проведений багатофакторний аналіз визначив 11 найбільш 
інформативних показників, які було поділено на 5 груп критеріїв, для кожної 
з яких розраховано дискримінантні функції (Fd1–Fd5): 

1. Клініко–анамнестичні критерії: 
Fd1 = – 0,32 + 0,08 х Х1 + 0,41 х Х2 ,         (5.1) 

де X1 – непереносимість молочних продуктів (так – 1, ні – 0); 

     X2 – показник PUCAI  

                       (≥55балів – 3; 35–50 балів – 2; 20–34 бали – 1); 

2. Лабораторні критерії: 
Fd2 = 0,04 + 0,32 х Х3 – 0,11 х Х4 + 0,1 х Х5 ,        (5.2) 

де X3 – вміст тромбоцитів  

                       (≥450х109/л – 3, 350–450 х109/л – 2, <350 х109/л – 1); 

    X4 – концентрація гемоглобіну  
       (≤90 г/л – 1, 90–110 г/л – 2, >110 г/л – 3); 

    X5  – ШОЕ (≥22 мм/год – 3, 15–22 мм/год – 2, <15 мм/год – 3); 

3. Ендоскопічні критерії: 
Fd3 = – 0,36 + 0,39 х Х6 ,           (5.3) 

де X6 – Індекс Rachmilewitz (≥6 балів – 3, 4–5 балів – 2, <4 балів – 1); 

4. Морфологічні критерії: 
Fd4 = – 0,79 + 0,39 х Х7 + 0,19 х Х8 ,          (5.4) 

де X7 – гістологічна активність запального процесу  
                       (висока – 3, помірна – 2, мінімальна – 1); 

     X8 – локалізація запального процесу  
                       (тотальна форма – 3, сегментарна – 2; дистальна – 1); 

5. Гістохімічні та імуногістохімічні критерії: 
Fd5 = 1,06 + 0,42 x X9 – 0,32 x X10 – 0,1 x X11  ,       (5.5) 

де X9 – забарвлення глікогену в цитоплазмі нейтрофілів при PAS–
реакції (так – 1, ні – 0); 

     X10 – рівень експресії MUC2 (0 балів – 1, 1 бал – 2, 2 бали – 3); 

     X11 – рівень експресії TFF3 (1 бал – 1, 2 бали – 2, 3 бали – 3). 

173 



174 

 

На підставі проведеного множинного регресійного аналізу створено 
математичну модель індивідуального прогнозу  безперервно–рецидивуючого 
перебігу виразкового коліту в стадії загострення. Загальна дискримінантна 
функція (Fd) має вигляд: 

Fd = – 0,46 + 0,35 x Fd1 + 0,44 x Fd2 + 0,19 x Fd3 + 0,27 x Fd4 + 0,56 x Fd5, (5.6) 

де Fd1–Fd5 – значення дискримінантних функцій (5.1–5.5). 

Алгоритм прогнозування полягає в підстановці конкретних 
індивідуальних значень пацієнта з ВК у стадії загострення у дискримінантні 
функції (5.1–5.5), розрахунку загальної дискримінантної функції (5.6) та 
порівнянні з пороговим значенням. Якщо розраховане значення 
дискримінантної функції Fd≥0,7 – прогнозується можливість розвитку 
безперервно–рецидивуючого перебігу ВК; якщо Fd<0,7 – ймовірність 
сприятливого перебігу (рис. 5.4). 

Діагностична ефективність методу прогнозування безперервно–
рецидивуючого перебігу ВК визначалась за даними навчаючої виборки із  
23 дітей з ВК; для передбачення несприятливого перебігу ВК склала: 
чутливість – 93%, специфічність – 86%, точність – 89%  (табл. 5.10).  

Таблиця 5.10 

Класифікаційна таблиця навчаючої інформації  
по моделі прогнозування хронічного безперервно–рецидивуючого 

перебігу ВК 

Результати прогнозу 

Результати спостереження 

Відсоток співпадіння 
безперервно–

рецидивуючий 
перебіг ВК 

сприятливий 
перебіг ВК 

Безперервно–
рецидивуючий перебіг 
ВК (Fd≥0,7) 

13 1 93% 

Сприятливий перебіг 
ВК (Fd<0,7) 

2 12 86% 

Ефективність  Чутливість – 93%, Специфічність – 86%, Точність – 89% 

 



 

Рис 5.4. Математична модель індивідуального  прогнозування хронічного безперервно–рецидивуючого перебігу 

виразкового коліту у дітей на етапі стаціонароного обстеження 
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Принцип дії моделі прогнозування хронічного безперервно–

рецидивуючого перебігу ВК у дітей можна проілюструвати прикладами. 

Клінічний приклад № 1. Хлопчик Ц–ь Н., 9 р., історія хвороби 3133. 

Анамнез життя: дитина від ІІ вагітності, перебіг з ускладненнями загрози 

викидня. Пологи обтяжені кесаревим розтином. Маса тіла при народженні 

4200,0 г, на грудному вигодовуванні дитина знаходилась 2 роки. 

Алергологічний анамнез обтяжений: харчова алергія (полуниця). 

Непереносимість молочних продуктів (Х1=1) (ДК=5). Спадковий анамнез 

обтяжений: у діда з боку батька – виразка шлунку, у бабусі з боку матері – 

рак шлунку (ДК=6). Вакцінація за календарем. Кишкові дисфункції в 

ранньому дитинстві (ДК=7). Перенесені захворювання: часті ГРВІ (ДК=5), 

бронхіти, частий прийом антибактеріальних препаратів (ДК=5).  

Анамнез захворювання: гострий початок після перенесеного ГРВІ з 

появою частого рідкого стільця з домішками крові і слизу; лікувався 

амбулаторно (антибактеріальна терапія, ферменти, пробіотики) без 

позитивної динаміки. Через місяць після амбулаторного лікування 

звернулися вперше до ІПАГ.  

Поступив у відділення патології захворювань органів травлення зі 

скаргами: абдомінальний біль, зниження апетиту, неоформлений стул з 

домішками крові і слизу з частотою до 6 разів на добу, субфебрилітет, 

слабкість, втомлюваність.  

При об’єктивному обстеженні: виражена сухість та блідість шкіряних 

покровів, тіні під очами, язик обкладений білуватим нальотом у кореня; 

живіт м’який, при глибокій пальпації болючий у правій клубовій області.  

Абдомінальний біль (5 балів за PUCAI), неоформлений стул (10 балів), 

невелика кількість крові у більшості стільця з домішками слизу (20 балів), з 

частотою 6 разів на добу (10 балів), без епізодів нічного стільця (0 балів); 

обмежена фізична активність (10 балів), індекс PUCAI 55 балів (Х2=3).  𝐹𝑑1 = −0,32 + 0,08 × 1 + 0,41 × 3 = 0,99 
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Проведено клініко-параклінічні, інструментальні, морфологічні, 

гістохімічні та імуногістохімічні дослідження.  

В загальному аналізі крові тромбоцитоз 583х109/л (Х3=3), лейкоцитоз, 

17,9х109/л, рівень гемоглобіну 114 г/л (Х4=3), сегментоядерні 46%, 

палочкоядерні 10%, еозинофіли 5%, моноцити 6%,  лімфоцити 38%, показник 

ШОЕ 10 мм/год (Х5=1). Біохімічний аналіз крові: загальний білірубін 10,0 

мкмоль/л, АлАТ 14 о/л, АсАТ 19 о/л, тимолова проба 2,3 Од, лужна 

фосфатаза 135 о/л, холестерин 4,15 мкмоль/л, глюкоза 4,96 мкмоль/л, СРБ 

1,27 мг/л, pANCA 1:80 (норма 1:<10). Коагулограма: фібриноген 3,77 г/л. 

Протеїнограма: загальний білок 89,5 г/л, альбумін 52,7 %, α1–глобуліни 2,55 

%, α2–глобуліни 8,22 %, β1–глобуліни 13,87%, γ–глобуліни 22,62%, А/Г 

коефіцієнт 1,11. Ферритин – 84 нг/мл (норма 7 - 140 мкг/л. Трансферин – 

12,8% (норма 20,0%). Фекальний кальпротектин 303 мг/г.  Копрогрма: 

нейтральний жир (+), яйця глист н/в, жирні кислоти (++), реакція Грегерсена 

– негативна.  𝐹𝑑2 = 0,04 + 0,32 × 3 − 0,11 × 3 + 0,1 × 1 = 0,77  
Рентген органів грудної клітини: легеневий малюнок підсилений в обох 

легенях і носить тяжистий характер; корені легень інфільтровані; лівий 

кардіодіафрагмальний синус закритий; межі серця відповідають віковій 

нормі. Заключення: хронічний запальний процес в легенях в стадї 

загострення. 

Фіброколоноскопія: періанальна ділянка  – звичайна; просвіт товстої 

кишки розправляється рівномірно. Гаутри згладжені, судиний малюнок не 

чіткий (1 бал за IR), слизова оболонка гіперемована, блискуча. Ерозій, 

виразки є (4 бали), помірна контактна кровоточивість (2 бали). Загальний 

індекс Rachmilewitz 7 балів (Х6=3). 𝐹𝑑3 = −0,36 + 0,39 × 3 = 0,81 

При гістологічному дослідженні слизова оболонка с вогнищевою 

гіпотрофією, наявністю ерозій. Поверхневий епителій з ділянками 
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уплощення, кількість келихоподібних клітин зменшена. Власна пластинка 

слизових оболонок рясно, трансмукозно інфільтрована лімфоцитами, 

плазматичними клітинами, еозінофілами, нейтрофілами, з вогнищами  

фіброзу, крововиливів, повнокрів’ям судин. В товщі власної пластинки 

фокуси грануляційної тканини. Залози у власній пластинці розташовані 

нерівномірно, архитектоніка частини з них порушена,  епітелій з вогнищами 

уплощення, ознаками дистрофії.  В  деяких залозах відмічаються ознаки 

криптиту; в товщі слизових оболонок спостерігаються крипт-абсцеси. 

Виразна активність (Х7=3),  тотальний коліт (Х8=3). 𝐹𝑑4 = −0,79 + 0,39 × 3 + 0,19 × 3 = 0,95 

За результатами обстеження виставлено діагноз: виразковий коліт, 

високоактивний, тотальний, середньо важка форма, період загострення. 

Залізодефіцитна анемія І ст. 

При гістохімічному та імуногістохімічному дослідженні: результатами 

PAS-реакції та забарвлення альціановим синім рН2,5 встановлено помірне 

забарвлення келихоподібних клітин  (++). При PAS-реакції забарвлювалися 

нейтрофіли у власній пластинці (Х9=1). Експресія MUC2 відсутня (Х10=1). В 

келихоподібних клітинах відмічалося помірне забарвлення цитоплазми 

навколо вакуолей, вакуолі не забарвлені. Визначення експресії  MUC4 

встановило помірне (2 бали) забарвлення  цитоплазми  навколо вакуолей 

келихоподібних клітин, вакуолі не забарвленні – 0 бал. Експресія TFF3 

спостерігалася у келихоподібних клітинах у вигляді слабкого  забарвлення   

(1 бал) вакуолей з розповсюдженістю 2 бали (Х11=1).          𝐹𝑑5 = 1,06 + 0,42 × 1 − 0,32 × 1 − 0,1 × 1 = 1,06 
 

 

Загальна дискримінантна функція: 𝐹𝑑 = −0,46 + 0,35 × 0,99 + 0,44 × 0,77 + 0,19 × 0,81 + 0,27× 0,95 + 0,56 × 1,06 = 1,23  
Fd≥0,7 – висловлюється припущення про безперервно–рецидивуючий 

перебіг ВК.  
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Консультований окулістом, пульмонологом, ЛОР: без патології. 

Призначено комбіноване лікування: дієта стіл № 5, ГКС (метипред) 40 

мг/добу, салофальк 2,5 г/добу, лікувальна суміш модулен по 200 мл 3 рази на 

добу, фосфалюгель ½ пакету 3 рази на добу, кальцемін 1 табл. 1 раз/добу, 

ессенціале 1 капс/3 рази на добу.  

Через 6 місяців, після лікування, при обєктивному обстеженні: 

абдомінальний біль збережений (5 балів), невелика кількість крові у менш 

ніж 50% стільця (10 балів), часткова сформована консистенція стільця (5 

балів) з частотою 3-5 разів на добу (5 балів), часткова обмежена фізична 

активність (5 балів). Загальний бал за індексом PUCAI склав 30 балів. 

Лабораторні показники: рівень гемоглобіну 110 г/л, кільіксть тромбоцитів 

693х109/л, лейкоцитів 16,9х109/л, ШОЕ  4 мм/год, альбумін 34,8 %, АлАТ 33 

о/л, АсАТ 37 о/л, лужна фосфатаза 115 о/л, фібриноген 7,17 г/л, фібрин 32 мг, 

вітамін Д загальний 77,21 нг/мл, СРБ 52,3 мг/л. Фекальний кальпротектин 

205 мг/г. Копрограма: яйця гельмінтів не виявлено, жирні кислоти (++), 

реакція Грегерсена – позитивна.  

Через рік, при ендоскопічному дослідженні: індекс Rachmilewitz 5 балів 

(ерозії, контактна кровотеча, розмитий судинний малюнок). При 

гістологічному дослідженні: слизова оболонка з наявністю ерозій, 

вогнищевою гіпотрофією. Власна пластинка трансмукозно інфільтрована 

лімфоцитами, плазматичними клітинами, еозінофілами і нейтрофілами, з 

вогнищами набряку, фіброзу, ділятацією судин. Залози у власній пластинці 

розташовані хаотично, частина з них деформована, іноді розгалужена. В 

частині залоз спостерігалися ознаки криптиту, також  відмічалася наявність 

декількох крип-абсцесів. В товщі власної пластинки спостерігалися фокуси 

грануляційної тканини. Зустрічалися  залози з високим вмістом  

келихоподібних клітин. В базальних відділах частини залоз відмічалися 

клітини Панета. В підслизовій основі спостерігалася наявність лімфо–
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плазмоцитарної інфільтрації, виявлялися вогнища набряку, фіброзу, ділянки 

жирової тканини. 

Гістохімічні та імуногістоімунохімічні дослідження: PAS-реакція та  

забарвлення альціановим синім рН 2,5 встановили помірне (++) та виразне 

забарвлення келихоподібних клітин  (+++). При PAS-реакції забарвлювалися 

нейтрофіли у власній пластинці. Експресія MUC2 виявлялася в 

келихоподідних клітинах – спостерігалося слабке  (1бал) забарвлення 

вакуолей залоз,  помірне (2 бали) забарвлення вакуолей поверхневого 

епітелію  та виразне забарвлення цитоплазми навколо вакуолей (3 бали) з 

розповсюдженістю 1 бал.   Експресія  MUC2 виявлялася в  клітинах строми - 

спостерігалося слабке забарвлення цитоплазми. Визначення експресії  MUC4 

встановило виразне (3 бали) забарвлення  цитоплазми  навколо вакуолей 

келихоподібних клітин, вакуолі не забарвленні - 0 балів.  Експресія TFF3 

спостерігалася у келихоподібних клітинах у вигляді помірного або виразного 

(2-3 бали) забарвлення вакуолей з розповсюдженістю 3 бали.    

Результат складання діагностичних коефіцієнтів, починаючи з 

найбільш інформативних (послідовна процедура Вальда Генкина), достиг 

«+13» (загальна сума ДК=29), що, при наявності скарг на абдомінальний біль, 

кров у стільці, дозволяє припустити високий ймовірний ризик виникнення 

ВК ще на етапі збору анамнестичних даних.  

За результатами розрахунку дискримінантної функції (Fd=1,23, ≥0,7) 

можна прогнозувати безперервно-рецидивуючий перебіг ВК. За даними 

катамнестичних спостережень – у дитини зберігається абдомінальний біль, 

зниження апетиту, частково сформована консистенція стільця (5-й тип за 

Бристольською шкалою) з частотою до 4 разів на день, обмежена фізична 

активність. Кількість тромбоцитів 693х109/л (≥380×109/л) та концентрація 

фекального кальпротектину 205 мг/г (>100мг/г) вказують на незавершеність 

запального процесу, рецидив захворювання після проведеного курса 

лікування.  
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Клінічний приклад № 2. Дівчинка З–а В., 3 р., історія хвороби 775. 

Анамнез життя: дитина від І вагітності, перебіг з ускладненнями загрози 

викидня. Пологи фізіологічні . Маса тіла при народженні 2800 г, на грудному 

вигодовуванні дитина знаходилась до 6 міс. Алергологічний анамнез 

обтяжений: харчова алергія неясного ґенезу. Непереносимість молочних 

продуктів (Х1=1) (ДК=5). Спадковий анамнез мати заперечує (ДК=–5). 

Вакцінація за календарем. Кишкові дисфункції в ранньому дитинстві (ДК=7). 

Перенесені захворювання: часті ГРВІ (ДК=5), ангіни, вірус Епштейн-Барра; 

частий прийом антибіотиків (ДК=5). 

Анамнез захворювання: захворювання почалось гостро після 

перенесеної вірусної інфекції Епштейн-Барра з появою частого рідкого 

стільця з домішками крові і слизу; лікувалася амбулаторно (антибактеріальна 

терапія, ферменти, пробіотики) без позитивної динаміки. Через місяць після 

амбулаторного лікування звернулися вперше до ІПАГ.  

Дитина поступила у відділення патології захворювань органів 

травлення зі скаргами: абдомінальний біль, зниження апетиту, неоформлений 

стул з домішками крові і слизу з частотою до 4 разів на добу, слабкість, 

втомлюваність, втрата маси тіла. 

При об’єктивному обстеженні: виражена сухість, блідість шкіряних 

покровів, періорбікулярний ціаноз, язик обкладений білуватим нальотом у 

кореня; живіт м’який, при глибокій пальпації болючий у правій клубовій 

області.  Абдомінальний біль (5 балів за PUCAI), неоформлений стул (10 

балів), невелика кількість крові у калі з домішками слизу (10 балів), з 

частотою 4 рази на добу (5 балів), без епізодів нічного стільця (0 балів); 

частково обмежена фізична активність (5 балів), індекс PUCAI 35 балів 

(Х2=2).  𝐹𝑑1 = −0,32 + 0,08 × 1 + 0,41 × 2 = 0,58 

Проведено клініко-параклінічні, інструментальні, морфологічні, 

гістохімічні та імуногістохімічні дослідження.  
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В загальному аналізі крові кількість тромбоцитів 220х109/л (Х3=1), 

лейкоцитів – 4,7х109/л, рівень гемоглобіну 110 г/л (Х4=3), сегментоядерні 

27%, палочкоядерні нейтрофіли 4%, еозинофіли 4%, моноцити 10%,  

лімфоцити 56%, показник ШОЕ 15 мм/год (Х5=2). Біохімічний аналіз крові: 

загальний білірубін 16,4 мкмоль/л, АлАТ 37 о/л, АсАТ 47 о/л, тимолова 

проба 2,5 Од, лужна фосфатаза 214 о/л, холестерин 4,15 мкмоль/л, глюкоза 

4,6 мкмоль/л, СРБ-негативний. Коагулограма: фібриноген 2,6 г/л, фібрин 

негатив., ПТІ-98%, тривалість кровотечі n=3'00''–3'50''. Протеїнограма: 

загальний білок 68,1 г/л, альбумін 52,64 %, α1–глобуліни 5,33 %, α2–

глобуліни14,19 %, β1–глобуліни 14,30%, γ–глобуліни 13,31%. Фекальний 

кальпротектин – 343мг/л. Копрогрма: нейтральний жир (+), яйця глист н/в, 

жирні кислоти (–), реакція Грегерсена – позитивна.  𝐹𝑑2 = 0,04 + 0,32 × 1 − 0,11 × 3 + 0,1 × 2 = 0,23  
УЗД-ОЧП: Метеоризм. Печінка збільшена, край гострий. Селезінка не 

збільшена. Нирки без особливостей. 

Езофагогастродуоденоскопія: еритематозна гастродуоденопатія. 

Езофагіт (ДК=4). 

Фіброколоноскопія: періанальна ділянка – звичайна; просвіт товстої 

кишки розправляється рівномірно. Гаутри згладжені, судиний малюнок 

чіткий (0 балів за IR), слизова оболонка гіперемована. Ерозії, виразки, 

покриті жовтим фібрином, поліп (4 бали), помірна контактна кровоточивість 

(2 бали). Індекс Rachmilewitz 6 балів (Х6=3). 𝐹𝑑3 = −0,36 + 0,39 × 3 = 0,81 

При гістологічному досліджені товстої кишки на різних рівнях 

відмічається: слизова оболонка з вогнищевою гипотрофією, наявністю 

ерозій. Поверхневий епітелій з ділянками уплощення та десквамації, базальна 

мембрана нерівномірно потовщена. Власна пластинка трансмукозно  

інфільтрована лимфоцитами, плазматичними клітинами, поодиноокими 

еозінофілами та нейтрофілами, з вогнищами фіброзу, крововиливів, 
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дилатацією та повнокрів’ям судин. В частині залоз спостерігається  

інтраепітеліальна лімфоцитарна інфільтрація, уплощення та деструкція 

епітелію. Заклчення: Виразна активність (Х7=3),  тотальний коліт (Х8=3). 𝐹𝑑4 = −0,79 + 0,39 × 3 + 0,19 × 3 = 0,95 

За результатами обстеження діагностовано: Виразковий коліт, тотальна 

форма, активна стадія,. Атопічний дерматит. 

істохімічне та імуногістохімічне дослідженні. PAS-реакція та 

забарвлення альціановим синім рH 2,5: виразне (+++) забарвлення 

келихоподібних клітин в стадії загострення, нейтрофіли не забарвлені (Х9=0). 

Експресія MUC2 виявлялася в келихоподідних клітинах – спостерігалося 

слабке (1бал) забарвлення вакуолей та помірне забарвлення цитоплазми 

навколо вакуолей (1 бал) з розповсюдженістю 1 бал (Х10=2). Експресія 

MUC4 – слабке (1 бал) забарвлення вакуолей та  виразне (3 бали) 

забарвлення  цитоплазми  навколо вакуолей келихоподібних клітин з 

розповсюдженістю 1 бал. Експресія TFF3 у келихоподібних клітинах у 

вигляді помірного або виразного забарвлення  (3 бали) вакуолей з 

розповсюдженістю 3 бали (Х11=3).          𝐹𝑑5 = 1,06 + 0,42 × 0 − 0,32 × 2 − 0,1 × 3 = 0,12   

Загальна дискримінантна функція: 𝐹𝑑 = −0,46 + 0,35 × 0,58 + 0,44 × 0,23 + 0,19 × 0,81 + 0,27× 0,95 + 0,56 × 0,12 = 0,32  
Fd<0,7 – висловлюється припущення про сприятливий перебіг ВК, 

ймовірність досягнення клінічної ремісії. 

Консультована окулістом, пульмонологом, ЛОР: без патології. 

Призначено лікування: дієта стіл № 4, салофальк 1,5 г/добу, лікувальна 

суміш модулен по 200 мл 3 рази на добу, метилурацил, кальцемін 1 табл. 1 

раз/добу, лінекс. 

Через 6 місяців, після лікування, при об’єктивному обстеженні: 

абдомінальний біль епізодичний (5 балів), відсутність крові у стільці (0 
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балів), сформована консистенція стільця (0 балів) з частотою 2 рази на добу 

(0 балів), необмежена фізична активність (0 балів). Загальний бал за індексом 

PUCAI склав 5 балів. Лабораторні показники: рівень гемоглобіну 141 г/л, 

кільіксть тромбоцитів 303х109/л, лейкоцитів 5,48х109/л, ШОЕ 2 мм/год, 

альбумін 42,9%, АлАТ 15 о/л, АсАТ 19 о/л, лужна фосфатаза 224 о/л, 

фібриноген 2,91 г/л, фібрин 13 мг.  Копрограма: яйця глист н/в, жирні 

кислоти (++), реакція Грегерсена  – негативна, фекальний кальпротектин 32 

мг/г Протягом 6 місяців не спостерігалися рецидиви захворювання. 

Езофагогастродуоденоскопія: Кардія закривається, шлунок звичайної 

форми, секреторна рідина міститься в незначній кількості, слизова оболонка 

шлунку гіперемована, поодинокі ерозії до 0,3см. Заключення: ерозивна  

гастропатія. 

Через рік, при ендоскопічному дослідженні: загальний бал за індексом 

Rachmilewitz 2 бали (контактна кровотеча, поліп). При гістологічному 

дослідженні відмічається: поверхневий епітелій з вогнищами проліферації 

келихоподібних клітин; власна пластинка диффузно, трансмукозно 

інфільтрована лімфоцитами, плазматичними клітинами, поодинокими 

еозінофілами, з вогнищами фіброзу, фокусами проліферації фібробластів, 

дилатацією судин; поодинокі залози деформовані, вистелені уплощенним 

епітелієм;  в товщі слизових оболонок зустрічаються лімфатичні фолікули; в 

донних відділах частини залоз виявлена панетовська метаплазія; в 

підслизовій основі відмічається лімфоцитарна інфільтрація. 

Гістохімічні та гістоімунохімічні дослідження. PAS-реакція та 

забарвлення альциановим синім рН2,5: виразне (+++) забарвлення 

келихоподібних клітин. Експресія MUC2 виявлялася в келихоподідних 

клітинах – спостерігалося помірне  або виразне (2-3 бали) забарвлення 

вакуолей та виразне забарвлення цитоплазми навколо вакуолей (3 бали) з 

розповсюдженістю 2 бали. Експресія MUC4 – слабке (1 бал) забарвлення 

вакуолей та виразне (3 бали) забарвлення цитоплазми навколо вакуолей 
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келихоподібних клітин з розповсюдженістю 1 бал. Експресія TFF3 у 

келихоподібних клітинах у вигляді  виразного забарвлення  (3 бали) вакуолей 

з розповсюдженістю 3 бали.  

Результат складання діагностичних коефіцієнтів, починаючи з 

найбільш інформативних факторів ризику (послідовна процедура Вальда 

Генкина), достиг «+13» (загальна сума ДК=21), що, при наявності скарг на 

абдомінальний біль, кров у стільці, дозволяє припустити помірний ймовірний 

ризик виникнення ВК ще на етапі збору анамнестичних даних.  

За результатами розрахунку дискримінантної функції (Fd=0,32, <0,7) 

можна прогнозувати сприятливий перебіг ВК. За даними катамнестичних 

спостережень – у дитини епізодами зберігається абдомінальний біль, апетит 

не порушений, консистенція стільця сформована (4-й тип за Бристольською 

шкалою), без видимих домішок крові, з частотою 1–2 рази на день, фізична 

активність не обмежена. Кількість тромбоцитів 303х109/л (<380×109/л) та 

концентрація фекального кальпротектину 32 мг/г (<100мг/г) вказують на 

завершеність запального процесу, відсутність рецидиву захворювання після 

проведеного курса лікування. 

Таким чином, найбільш значущими предикторами безперервно–

рецидивуючого перебігу виразкового коліту в дітей з ВК є: висока клінічна 

активність захворювання в період загострення (PUCAI≥55 балів, Se=0,93, 

Sp=0,58); клінічна форма ВК – тотальний коліт (Se=0,70, Sp=0,60); кількість 

тромбоцитів≥450 х109/л (Se=0,88, Sp=0,63); рівень гемоглобіну ≤90 г/л 

(Se=0,87, Sp=0,60); ШОЕ≥22 мм/год (Se=0,87, Sp=0,60); ендоскопічний індекс 

Rachmilewitz ≥6 балів (Se=0,81, Sp=0,65); висока гістологічна активність 

запального процесу (Se=0,85, Sp=0,66); зменшення кількості  келихоподібних 

клітин (Se=0,67, Sp=0,64), фіброз строми (Se=0,63, Sp=0,71); відсутність 

експресії МUC2 (0 балів) (Se=0,85, Sp=0,80); забарвлення нейтрофілів з 

наявністю глікогену (Se=0,67, Sp=0,79); низька експресія  TFF3 (1–2 бали) 

(Se=0,58, Sp=0,81). 
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Наявність визначених предикторів хронічного безперервно–

рецидівіруючого перебігу обґрунтовує доцільність призначення комбінованої 

терапії системними кортикостероїдами в поєднанні з тіопуринами незалежно 

від локалізації і ступеню активності виразкового коліту. 

Маркерами ризику рецидиву хвороби після проведеного лікування 

можна вважати: кількість тромбоцитів ≥380х109/л (Se=0,94, Sp=0,66); 

концентрацію фекального кальпротектину >100 мг/г (Se=0,92, Sp=0,52). 

 

За матеріалами розділу опубліковано статті:  

1. Букулова Н.Ю. Фактори ризику виразкового коліту в дітей. Здоров’я 

дитини. 2020; 15(2): 106–111. 

2. Букулова Н.Ю. Прогнозування перебігу виразкового коліту в дітей 

на стаціонарному етапі. Проблеми безперервної медичної освіти та науки. 

2021; 2 (42): 69–74.  
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АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

 

Запальні захворювання кишечника – виразковий коліт і хвороба Крона 
з сучасних позицій являють собою всесвітню проблему охорони здоров’я [5]. 

Систематичні огляди і метааналіз ЗЗК у дітей свідчить про їх зростання 
у багатьох країнах світу – найбільш високі щорічні випадки ЗЗК у дітей 
складають 23/100.000 людей в Європі, 15,2/100.000 – в Північній Америці, 
11,4/100.000 в Азії і на Близькому Сході, з них ВК складає 15,0/100.000 в 

Європі та 10,6/100.000 в Північній Америці [6, 40, 41]. 
Виразковий коліт - хронічне запальне захворювання, що викликає 

безперервний запальний процес у слизовій оболонці товстого кишечника, як 

правило, без формування гранульом за даними біопсії. ВК вражає пряму 
кишку і різні ділянки товстого кишечника, характеризується рецидивуючим, 
ремитуючим перебігом [5]. 

В теперішній час ВК розглядається як мультифакторне захворювання, в 

розвитку якого основну роль відіграють генетична схильність, фактори 
зовнішнього довкілля, мікробний склад кишківника, змінені патерні імунної 
відповіді [4, 21, 38, 76, 122]. 

Незважаючи на великий проміжок часу від першого опису ВК в 

дитячому віці (Helmholz H.F., 1923) і на сьогодні багато питань проблеми ВК 
у дітей залишаються не визначеними. 

Аналіз сучасної літератури свідчить про «омолодження» ВК, а саме 
зміщення дебюту хвороби на ранній дитячий вік, безперервно–рецидивуючий 

перебіг захворювання, збільшення частоти порушень фізичного та статевого 
розвитку пацієнтів, тяжких ускладнень, гормонорезистентних форм 
захворювання [30, 48, 91]. 

Наведена еволюція клінічної картини ВК  у дітей за даними літератури  

може бути пов’язана із фенотипами хвороби, обґрунтованих локалізацією і 

ступенем активності запального процесу [86, 87, 201]. 
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Спираючись на цю точку зору, нами висловлено припущення про те, 

що клініко–параклінічні ознаки різних форм ВК – тотальний, сегментарний, 

дистальний, є наслідком патоморфологічних змін структури слизової 

оболонці та її епітеліального бар’єру, що й обґрунтувало мету запланованого 

дослідження, а саме – удосконалення діагностичних та  прогностичних 

заходів у дітей з виразковим колітом на підставі уточнення факторів ризику, 

визначення клінічних форм захворювання та їх клініко-параклінічних 

особливостей, структурних змін слизової оболонки товстої кишки та стану її 

епітеліального бар’єру, предикторів ризику виникнення та перебігу хвороби.  

Для досягнення поставленої мети були заплановані наступні завдання: 

1. Провести  клініко–статистичний аналіз історій хвороб дітей з 

виразковим колітом в періоді загострення хвороби, визначити  фактори 

ризику, частоту клінічних форм захворювання та їх особливості. 

2. Провести порівняльний аналіз клініко–лабораторних та 

ендоскопічних критеріїв різних форм виразкового коліту в періоді 

загострення, визначити диференціально–діагностичні критерії клінічних 

форм ВК та предиктори активності запального процесу. 

3. Оцінити патоморфологічні зміни слизової оболонки товстої кишки у 

дітей з різними клінічними формами в періоді загострення хвороби.  

4. Вивчити стан епітеліального бар’єру товстої кишки в періоді 

загострення виразкового коліту за показниками синтезу слизу і його 

біохімічних властивостей, експресії секреторних (MUC2), 

мембраноасоційованих (MUC4) муцинів та трефоїлового фактору (TFF3) у 

дітей з різними формами захворювання. 

5. Розробити алгоритми прогнозування ризику виникнення та 

клінічного перебігу ВК у дітей. 

Для вирішення поставлених завдань був проведений клініко–

статистичний аналіз 116 історій хвороб дітей в періоді загострення ВК за 

період 2015–2019 років, на підставі яких визначені клінічні ознаки трьох 
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форм захворювання (тотальна, сегментарна, дистальна), ендоскопічні та 

лабораторні критерії, їх прогностична значимість, структурна архітектоніка 

слизової оболонки товстої кишки та її епітеліального бар’єру з 

використанням сучасних гістохімічних та імуногістохімічних досліджень, за 

результатами яких були обґрунтовані та розроблені алгоритм прогнозування 

ризику виникнення ВК на амбулаторному етапі надання медичної допомоги 

дітям, модель прогнозу несприятливого перебігу захворювання у дітей для 

лікарів профільних стаціонарів.  

Діти з ВК за віком були розподілені наступним чином: дошкільного 

віку (4–6 років) - 37 (32%) дітей, шкільного (7–11 років) – 32 (28%) 

пацієнтів, підлітки (12–18 років) – 47 (40%) юнаків (р>0,05). Дівчат було  

51 (44%); хлопчиків  – 65 (56%). В структурі клінічних форм ВК у 

дошкільнят частіше зустрічаються тотальні форми (68% випадків), у 

школярів – тотальні (47% випадків) та сегментарні (41% випадків), у 

підлітків, як і у дошкільнят – тотальна форма (66% випадків). Статистичної 

різниці за статтю в групах з різними формами ВК не встановлено (p>0,05).  

Розподіл дітей за статтю, віком та локалізацією ВК показав, що при 

тотальних формах ВК у віці 4–6 років хлопчиків майже у 2 рази більше, ніж 

дівчат (46% проти 22%, p<0,05); у віці 7–11 років, навпаки, дівчат більше, 

ніж хлопчиків (34% проти 13%, р<0,05), у віці 12–18 років дівчат і хлопців 

однаково (44% та 41%, p>0,05). У дітей із сегментарним та дистальним 

колітами достовірних розбіжностей за статтю та віком не встановлено 

(p>0,05). 

За результатами клініко–статистичного аналізу ВК визначен ряд 

факторів ризику виникнення захворювання, частота зустрічаємості яких була 

співставлена з аналогічною частотою у здорових дітей. Встановлена  значна 

частота сімейної схильності до хвороб органів травлення (75% випадків), в 

структурі яких на відміну від попередніх досліджень [92], вперше визначена 

наявність хронічних колітів (20% випадків), в тому числі ВК (2%), ХК (1%), а 
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також онкопатологія органів травлення (16%), включаючи рак кишечника 

(11%). 

Серед перинатальних факторів ризику достовірну розбіжність з 

аналогічними факторами у здорових дітей мав лише один фактор – загроза 

переривання вагітності (20% випадків), яка сьогодні розглядається як маркер 

несприятливого постнатального розвитку дитини [212]. 

Доведено, що поряд із факторами ризику слід звертати увагу і на 

фактори преморбідного фону, в структурі яких найбільшу значущість мали 

кишечні дисфункції невизначеної етіології в ранньому віці (1–3 роки, 66 % 

випадків), частий прийом антибіотиків (64% випадків), часті респіраторні 

захворювання (43% випадків), непереносимість молочних продуктів (44%). 

Аналіз анамнезу життя хворих дітей дозволив встановити, що на 

сучасному етапі дебют захворювання найчастіше мав місце у дітей 

дошкільного віку (47% випадків), ніж у дітей шкільного (28%, p<0,05) та 

підліткового віку (25%, p<0,05), що дає змогу припустити – найбільш 

вразливою групою ризику щодо виникнення ВК є діти 4–6 років внаслідок, в 

першу чергу, анатомо–фізіологічних особливостей формування органів 

травлення в цьому періоді дитинства, стану вродженого та адаптивного 

імунітету, нейрогуморальної регуляції товстої кишки та інше [50]. 

Встановлено також, що на сучасному етапі ВК в дитячому віці у 

більшості випадків (88 %) формується як первинно–хронічна хвороба, на що 

вказувала середня тривалість хвороби до встановлення діагнозу ВК  - 

31,5±3,1 місяця. Тригерами ВК в дитячому віці, за нашими даним, є 

бактеріально–вірусні інфекції (37% випадків), антибіотикотерапія (28% 

випадків), стрес (8% випадків). 

Співставлення спектру визначених тригерів та факторів ризику 

виникнення ВК свідчив про те, що можливо найбільш суттєву роль у 

формуванні запального процесу в слизовій оболонці товстої кишки 

відіграють попередні рецидивуючі дисфункціональні розлади кишківника  в 
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ранньому дитинстві невизначеної етіології, бактеріально–вірусні інфекції як 

свідчення наявності первинного або придбаних дефектів гуморальної та 

клітинної ланки імунної відповіді, змін складу мікробіоти кишківника, 

неефективності захисного бар’єру кишечника. 

За даними анамнезу хвороби період загострення ВК характеризувався 
чотирма типовими синдромами – ректальна кровотеча, абдомінальні болі, 
порушення частоти та консистенції стільця, обмеження фізичної активності 

хворої дитини, які мали розбіжності в залежності від локалізації та 
активності запального процесу. 

Встановлено, що тотальні форми в періоді загострення у більшості 
випадків (68%) характеризувалися високим ступенем активності запального 

процесу, показник якого мав статистичну відмінність від групи дітей із 
помірною (21%, р<0,05) та мінімальною активністю (11%, р<0,05) хвороби. 

У дітей із сегментарною формою ВК перебігав як із високою (43% 
випадків), так і помірною активністю (30%), але достовірно рідше, ніж при 

тотальному уражені товстої кишки (р<0,05). У частки дітей (27%) 
сегментарний коліт характеризувався мінімальним ступенем активності. 

Дистальний коліт у більшості хворих (54%) мав мінімальну активність, 

хоча в 33% випадків активність запального процесу була розцінена як 
помірна,  в 13% – як висока (р<0,05). 

Середній показник PUCAI при тотальній формі склав 45,6±1,8 балів, 
при сегментарній – 37,7±2,7 балів (р<0,05), при дистальній – 29,7±3,3 балів, 

(р<0,05).  

Сегментарні форми на відміну від тотальних форм характеризувалися 
менш агресивним перебігом, на що вказувало загальна кількість хворих 
(90%), у яких в 43% випадків індекс PUCAI відповідав мінімальній 

активності та мав достовірну розбіжність з аналогічним показником у дітей з 
тотальним колітом і майже в такому ж відсотку (47% випадків)  помірної 
активності; індекс PUCAI із сумою > 65 балів був документований лише у 
10% хворих цієї групи. 
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Клінічна активність ВК в групі дітей з дистальною формою у 80% 

випадків оцінювалась в 20–34 бали, що відповідало мінімальній активності 

запального процесу, та мала статистично значущі розбіжності помірної сили 

з аналогічним показником у дітей з тотальним або сегментарним колітом 

(р<0,05). 

В періоді загострення захворювання позакишкові симптоми 

діагностовані у 9 (7,8 %) пацієнтів, серед яких афтозний стоматит (2,6 %), 

еритема нодузум (0,9 %), гангренозна піодермія (0,9 %), артралгії (3,4 %). 

За даними літератури, серед позакишкових провів ВК розрізняються ті, 

що пов’язані з активністю хвороби (ураження шкіри, слизових оболонок, 

очей, суглобів) і не пов’язані з її активністю (сакроілеїт анкілозучий, 

спондилоартрит, первинно–склерозучий холангіт), метаболічними 

порушеннями – холетіаз, стеатоз печінки, нефролітіаз та інші; наведений 

спектр позакишкових ознак частіше діагностується в період маніфестації ВК, 

але у 8,3% пацієнтів можуть спостерігатися і в дебюті хвороби [93–95]. 

За нашими даними, діагностовані у пацієнтів ураження шкіри та 

слизової оболонки порожнини рота пов’язані з активністю ВК, про що 

свідчило зменшення їх виразності по мірі зниження активності запального 

процесу. 

Ще однією характерною ознакою ВК у дітей є збільшення частоти 

супутньої патології органів травлення в структурі яких діагностовані 

захворювання стравоходу (8 % випадків), шлунку (в 66% випадків), 12–ти 

палої кишки (в 14% випадків). 

На підставі УЗД черевної порожнини встановлені функціональні 

хвороби жовчного міхура (у 28%дітей), реактивні зміни підшлункової залози 

(у 5% дітей), збільшення розмірів печінки та ущільнення її паренхіми (у 59% 

дітей). 

В періоді загострення ВК лабораторними критеріями ступеня 
активності показники гемограми, протеїнограми, фекального кальпротектину 
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та ряду інших, серед яких найбільш інформативні були тромбоцитоз 

(>450х109/л), лейкоцитоз (>13х109/л), підвищення ШОЕ (>22 мм/год), фракції 
γ–глобулінів (>26,3%), концентрація фекального кальпротектину  
(>500 мкг/г), зниження А/Г коефіцієнту (<1,0), що було підтверджено 
розрахунками прогностичних коефіцієнтів відносного ризику, які відповідно 

склали: RRтр=7,0±0,6; RRлейк=5,0±0,6; RRШОЕ=20,9±1,0; RRγ–гл=5,6±1,0; 

RRФК=2,1±0,3; RR А/Г =2,9±0,5 (р<0,05 у всіх випадках). 
Слід відмітити, що наведені показники не в 100% випадків 

діагностувалися у пацієнтів в періоді маніфестації захворювання, 

відображаючи активність запалення. Так, активні форми ВК 
характеризувалися в 56% лейкоцитозом, в 39% тромбоцитозом, у 43% дітей 
підвищенням ШОЕ в 56% випадків концентрації фекального кальпротектину, 

13% загального білку, 62% фракції γ–глобулінів, які мали достовірні 
розбіжності з показниками дітей з помірною активністю ВК – лейкоцитоз в 
34% випадків, тромбоцитоз в 10% випадків, підвищення ШОЕ в 24% 
випадків та у пацієнтів з мінімальною активністю запалення, у яких лише в 

4% випадків діагностовано лейкоцитоз (р<0,05). 
Отримані нами дані щодо інформативності маркерів запалення в період 

маніфестації ВК на сучасному етапі співпадають з дослідженнями інших 
клініцистів. Так, Takaki Y. еt al. (2019) вказують на значний відсоток дитячих 

пацієнтів з нормальними значеннями гемоглобіну (45% випадків), кількості 
тромбоцитів (68%), альбуміну (84%), С–реактивного білку (81%), ШОЕ 
(35%) [191]. В той же час Mack D.R. et al (2020) зробили висновок про те, що 
комбінація лейкоцитів, ШОЕ, тромбоцитів (або альбуміну замість 

тромбоцитів) є найкращими прогностичними критеріями стандартних 
лабораторних тестів для діагностики активного або легкого клінічного 
перебігу хвороби або ураження слизової оболонки при встановленні діагнозу 
за обєктивними клінічними показниками [193]. 

Заслуговує уваги дані Nakarai А. et al (2018) [226], Furukawa S. et al. 

(2020) [225] відносно інформативності тромбоцитозу як предиктора 
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заживлення слизової оболонки товстої кишки і як предиктора рецидиву 

хвороби у дорослих пацієнтів. 

Результатами проспективних досліджень, які включали вивчення 

частоти рецидивів, клінічної активності з визначенням шкали Mayo, 

заживлення слизової оболонки – повного або часткового, авторами 

встановлено, що підвищення кількості тромбоцитів збільшує ризик рецидиву 

у пацієнтів з ВК із загоєнням слизової оболонки. Важливим є висновок 

Furukawa S. et al. (2020) про те, що моніторинг кількості тромбоцитів може 

бути корисним при оцінці ранньої відповіді на лікування, а також в тих 

випадках, коли ендоскопію не можна повторити за об’єктивними чинниками 

пацієнта (тяжкість хвороби, вік пацієнта, відмова родичів). 

Nakarai А. et al. (2018) висловлено припущення щодо механізму зв’язку 

між активністю ВК і кількістю тромбоцитів, а саме, висловлена точка зору, 

згідно якої тромбоцити активуються під час запалення й експресують ліганд 

CD40, через який вони можуть специфічно взаємодіяти з різними імунними 

та неімунними клітинами, що пресують CD40. До того ж, CD–ліганд–

позитивні тромбоцити часто знаходяться поряд із щільною нейтрофільною 

інфільтрацією, що вказує на їх роль в патогенезі запальної реакції при ВК. 

Суттєвим несприятливим впливом переважно на фізичну обмеженість 

на стан здоров’я хворих дітей з ВК мала гіпохромна анемія, яка за 

механізмом розвитку є наслідком як хронічної крововтрати, так і дефіциту 

заліза. Найбільш низькі показники Hb (<70 г/л) мали діти з тотальною (4%) та 

сегментарною (3%) формами, у яких клінічно спостерігалась значна 

кровотеча; в групі хворих з дистальною формою анемія 3–го ступеня не була 

діагностовано в жодному випадку. 

При дослідженні показників концентрації ФК у хворих з ВК в періоді 

загострення відмічено його підвищення при всіх формах захворювання 

більш, ніж в 4–11 разів – середній рівень якого складав 347 мкг/г, тобто 

майже в 7 разів перевищував референтні значення (<50 мкг/г). при цьому, у 
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пацієнтів з активною тотальною (56%) і сегментарною (50%) формами мали 

місце найбільш високі його концентрації (>400 мкг/г) на відміну від групи 

дітей з дистальною формою (164 мкг/г, р<0,05), що співпадає з клінічними, 

ендоскопічними та гістологічними критеріями запалення.  

За даними проведених досліджень у 100% обстежених дітей виявлено 

порушення мікроекології кишечнику різного ступеню в залежності від 

активності запального процесу, доведено, що активні форми ВК 

характеризуються дисбіозом кишківника III ступеню в 64% та 56% випадків 

відповідно, II ступеню–в 36% та в 44% відповідно. 

Загальною направленістю змін мікрофлори є зниження кількості 

популяцій біфідо- і лактобактерій, які належать до філуму Firmicutеs – 

основних продуктів коротких ланцюгових жирних кислот, необхідних для 

формування слизового бар’єру, енергозабезпечення колоноцитів та регуляції  

імунної відповіді кишечнику [12, 21, 52]. Ще однією характерною рисою 

зміни мікробіоти кишківника в періоді загострення є підвищення кількості 

умовно–патогенної флори роду Proteo bacteria, що сприяє енергодефіциту 

епітеліоцитів, стимуляції синтезу прозапальних цитокінів , пригніченню 

фагоцитозу та лізісу бактеріальних клітин [52, 233]. 

Отримані результати дають змогу вважати, що через дефект популяції 

біфідо–лактобактерій, які належать до Firmucus, порушується цілісність 

мікробної біоплівки на СО товстої кишки, формується  патологічний  

мікробіоценоз кишківника, який підтримує каскад запальних реакцій в стінці 

товстої кишки, негативно впливаючи на структурні зміни СО товстої кишки 

та функціональний стан товстої кишки. В свою чергу, порушення 

гомеостатичної рівноваги між імунітетом  СО хворої дитини та кишковою 

мікрофлорою призводить до абератної імунної відповіді проти 

симбіонентних непатогенних бактерій  [12, 234–236].    

Отже, одним із важливих факторів обтяжуючих перебіг ВК, є зміни 

мікрофлори товстої кишки, визначення яких обґрунтовує використання 
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медикаментозної терапії ВК не лише пробіотиків, а й антибактеріальних 

препаратів з урахуванням видових особливостей та фактору патогенності.  

Аналіз результатів колоноскопії показав, що на сучасному етапі 

перебігу ВК у дітей в періоді загострення зміни СО товстої кишки у 

більшості хворих характеризувалися переважанням поверхневих дефектів СО 

(ерозії), які були діагностовані у 82 %–57 %–33 % (p<0,05) дітей, над 

глибокими (виразки) – 38 %–10 %–0 % (p<0,05) відповідно тотальній, 

сегментарній і дистальній формам, більшою частотою зустрічаємості при 

тотальних формах контактної кровоточивості (85 %–63 %–40 %, p<0,05), змін 

судинного малюнку (37 %–17 %–13 %, p<0,05) поряд із типовими ознаками 

запалення – набряк і гіперемія СО, показники яких не мали достовірних 

розбіжностей (р>0,05) у дітей з різними формами хвороби. 

У кожній дитині з ВК ендоскопічну активність оцінювали за 

допомогою Rachmilewitz endoscopic activity index (IR), згідно якого у хворих з 

тотальною та сегментарною формами ВК показник IR відповідав помірному 

ступеню (5,8±0,3 бала та 4,1±0,3 бала, відповідно, р<0,05), з дистальною 

формою – мінімальній активності (2,9±0,4 бала, р<0,05 у всіх випадках). 

Нас також цікавило питання відповідності ендоскопічних ознак 

клінічним проявам ВК у дітей. Аналіз результатів колоноскопії і 

співставлення їх із симптомами різних клінічних форм ВК показав, що 

визначені запально–деструктивні зміни слизової оболонки не співпадають із 

найбільш характерними клінічними ознаками хвороби особливо при 

тотальних формах ВК. 

В літературі існує точка зору щодо розбіжностей індексів клінічної 

активності ВК з показниками ендоскопічних ознак, а саме колоноскопії. Ряд 

авторів [84, 232] підкреслюють, що в багатьох випадках не було знайдено 

кореляції між клінічними проявами захворювання та ендоскопічними 

маркерами запалення у дітей із ЗЗК. 
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За даними літератури відомо, що при загострені ВК основні зміни СО 

товстої кишки характеризуються набряком, гіперемією кровоточивістю, 

множинними петехіями, ерозіями, виразками, крипт–абсцесами 

Аналіз  даних морфологічного дослідження СО товстої кишки в періоді 

маніфестації ВК виявив як загальну спрямованість змін структури СО товстої 

кишки, так розбіжності порушень  на рівні поверхневих (епітелій)  і 

глибинних (власна пластинка) структур в залежності від клінічної форми 

захворювання. На рівні поверхневих структур товстої кишки ознаками 

активності запального процесу хворих були дистрофічні зміни епітелію в 

поєднанні з порушенням його гістоархітектоніки – деформацією крипт, 

зменшенням кількості келихоподібних клітин. 

Глибинні структури характеризувалися виразною рясною запальною 

інфільтрацією слизової оболонки товстої кишки з розповсюдженням в 

базальну її частину лімфоцитів, плазматичних клітин, нейтрофілів, наявністю 

крипт–абсцесів, фіброзу строми, які опосередковують процеси альтерації 

слизової оболонки товстої кишки. Разом з тим, незважаючи на значну 

схожість структурних її перебудов, між групами хворих дітей з різними 

клінічними формами виявлялися і суттєві розбіжності. 

Зокрема, при активних тотальних формах (індекс PUCAI>55 балів) 

збільшувалась частота зустрічаємості дистрофії колоноцитів, криптитів, 

крипт–абсцесів, порушення архітектоніки залоз, зменшення кількості 

келихоподібних клітин, дилатація судин (р<0,05 в усіх випадках). Слід 

відмітити, що останній  критерій, як і наявність виразок, зовсім не  

зустрічався у дітей з дистальним колітом. Також це стосується і такої ознаки 

як дисплазія епітелію, яка була діагностована лише у дітей з дифузною 

формою ВК.  

Таким чином, вперше при ВК у дітей в періоді загострення хвороби 

визначені особливості взаємодії епітелію, сполучно–тканинних структур у 

вигляді різного морфогенезу ВК. 
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Проведений кореляційний аналіз між показниками активності 

запального процесу в товстій кишці у дітей виявив, що найсильніше 
співвідносяться індекси PUCAI та Rachmilewitz (rs=0,71, p<0,05), найслабше – 

PUCAI та гістологічний індекс активності (rs=0,44, p>0,05). Індекси 
Rachmilewitz та гістологічний мають кореляційну залежність помірної сили 

(rs=0,55, p<0,05). 

Отримані результати  є важливими для вирішення тактики лікування  
хворої дитини, а саме доцільності призначення більш активного класу 
лікарських засобів  – кортикостероїдів, ніж препаратів 5–АСК, якщо у лікаря 

відсутня гістологічна характеристика слизової оболонки товстої кишки 
хворої дитини [20]. 

Отримані дані обґрунтували доцільність вивчення стану захисного 

барєру СО товстої кишки внаслідок порушення її структури. В періоді 
загострення ВК за даними PAS–реакції та реакції з альциановим синім у 
більшості хворих встановлено порушення слизоутворюючої функції 
епітелію, на що вказувало зменшення кількісті внутріклітинного та 

позаклітиною слизу із зміною його властивостей, які мали суттєві 
розбіжностями з аналогічними показниками у дітей з ХННК. Використання 
PAS–реакції дало також можливість виявити частоту зустрічаємості 
нейтрофілів з вмістом глікогену – свідка високої активності запального 

процесу, який складав 36% у хворих з тотальною формою та 27% у пацієнтів 
із сегментарною формою, ця ознака може бути рекомендована як надійним 
критерієм активності хвороби.  

В періоді загострення хвороби встановлено зниження  або відсутність 

секретуючого (MUC2) та мембрано–асоційованого (MUC4) муцинів, 
недостатність регулюючого впливу трефоїлового пептиду (TFF3), що може 
розглядатися як важливий патогенетичний фактор збільшення проникності  
захисного бар’єру СО товстої кишки. 

Проведеними дослідженнями по вивченню стану епітеліального 

бар’єру показало, що період загострення ВК у дітей характеризується 
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зменшенням синтезу слизу зі змінами його біохімічних властивостей, 

зниженням міцності розрідженого та щільного шарів слизу внаслідок 

відсутності або низької експресії секреторного (MUC2) та мембрано 

асоційованого (MUC4) муцинів, що, в свою чергу, пов’язано зі структурними 

змінами СО товстої кишки – дистрофією епітелію, зниженням кількості 

келихоподібних клітин, вираженим порушенням архітектоніки крипт, 

дифузної інфільтрації власної пластинки СО товстої кишки. Компенсаторне 

підвищення TFF3 є недостатнім для відновлення мукозального  бар’єру 

кишечника та зменшення його проникності. Отримані дані вказують на 

порушення взаємодії трефоїлового фактора TFF3 та муцинів MUC2, MUC4, 

що суттєво знижує протективний і регенераторний потенціал СО товстої 

кишки при запаленні, особливо при тотальних формах ВК. 

Проблема прогнозування перебігу ВК, його ускладнень, оцінки 

проведеної терапії є актуальним завданням практичної охорони здоров’я, а її 

рішення сприятиме підвищенню попередження ризику виникнення 

ефективності діагностики і лікування цієї складної патології в дитячому віці.   

На підставі створеної бази предикторів, для формування якої були 

використані клініко–анамнестичні фактори, лабораторні, ендоскопічні, 

гістологічні, гісто– таімуногістохімічні показники, що підтвердили свою 

статистичну значущість, розроблені алгоритм прогнозування ризику 

виникнення ВК та модель його перебігу з урахуванням етапності надання 

медичної допомоги дітям з ВК. 

Для лікарів амбулаторної ланки був розроблений алгоритм 

прогнозування на основі аналізу факторів ризику ВК (розділ 3), з 

використанням послідовної діагностичної процедури Вальда–Генкина, 

заснований на складанні діагностичних коефіцієнтів (ДК) ознак в порядку від 

найбільш інформативного до менш значущого (І), й при досягненні суми, що 

дорівнює «+13» і більше з вірогідністю 95 % виноситься припущення про 

ризик виникнення ВК, при досягненні суми «–13» та менше – про відсутність 
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ризику. Діагностична ефективність алгоритму персонального прогнозування 

ризику виникнення ВК у дітей на етапі амбулаторного спостереження склала: 

специфічність –67 %, чутливість – 63 %, точність – 66 %.  

Наступним нашим кроком була розробка моделі прогнозування 
перебігу ВК в дитячому віці. З цією метою нами було проаналізована 

ефективність лікування 52 дітей по завершенні ними 6 місячного його курсу, 
що й обґрунтувало розподілення пацієнтів на 2 групи. В першу групу 
увійшло 24 хворих, у яких захворювання мало сприятливий перебіг (після 

курсу лікування відмічено PUCAI<10 балів), що відповідало клінічній 
ремісії, 92% з них лікувались препаратами 5–АСК (p<0,05), решта – 

системними ГКС в поєданні з препаратами 5–АСК. В другу групу – 28 дітей,  
у яких протягом 6 місяців не досягнуто клінічної ремісії (індекс PUCAI≥20 

балів після курсу лікування), що свідчило про  безперервно–рецидивучий 
перебіг ВК. 40% отримували системні ГКС в поєднанні з 5–АСК (29%) або 
азатіоприном (11%), 60% пацієнтів  призначали препарати 5–АСК. 

Аналіз клінічної характеристики дітей із групи безперервно–

рецидивуючого перебігу ВК встановив ряд факторів, які не були виявлені в 
групі дітей з хронічним рецидивуючим перебігом. Важливо, що до цих 
факторів відносяться декілька анамнестичних – гострий дебют хвороби,  
непереносимість молочних продуктів. Аналогічні анамнестичні фактори були 

встановлені й іншими дослідниками, а саме–  у дітей, яким було проведено 
оперативне лікування, початок хвороби достовірно частіше характеризувався 
гострим початком [88]. Заслуговує на увагу точка зору про те, що алергія до 
білків коровᶦячого молока може розглядатися як можливий етіологічний 

фактор ВК [215, 216]. Тобто, наявність цих факторів вже на амбулаторному 
етапі дає змогу практичному лікарю прогнозувати несприятливий перебіг 
хвороби. 

За результатами нашого даних встановлено, що безперервно–

рецидивуючий характер перебігу ВК достовірно частіше відмічався у дітей з 

показником клінічної активності (індекс PUCAI≥55 балів), тотальним 
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колітом, індексом  Rachmilewitz≥6 балів та такими маркерами запального 

процесу як тромбоцитоз, ШОЕ, лейкоцитоз в поєднанні із зниженним 

вмістом гемоглобіну. Наявність цих клініко–параклінічних показників  до 

отримання гістологічних критеріїв допомагає лікарю прийняти рішення щодо 

вибору тактики лікування хворого, а саме призначення системних або 

топічних кортикостероїдів. Важливо, що відсутність наведених критеріїв 

дозволяє лікарю використовувати препарати 5–аміносалицілової кислоти в 

якості першої лінії медикаментозної терапії ВК. 

Переконливими критеріями розбіжності двох груп дітей з ВК в стадії 

загострення хвороби були гістологічні критерії, а саме висока гістологічна 

активність запального процесу, які, як і наведені вище клініко–параклінічні 

ознаки, обґрунтували лікувальну тактику хворої дитини, в першу чергу, вибір 

класу лікарських засобів і дози препарату – системні кортикостероїди із 

розрахунку 1–1,5–2мг/кг маси тіла на добу. Власний досвід свідчить про 

доцільність призначення кортикостероїдів в дозі не менше 1,5 мг/кг на добу 

при  наявності наведених показників. 

Важливими за результатами ROC–аналізу, є визначення найбільш 

прогностично значущих лабораторних предикторів безперервно –

рецидивуючого перебігу ВК в стадії загострення – тромбоцитоз ≥450х109/л, 

лейкоцитоз≥13х109/л, рівень гемоглобіну ≤90г/л та показник клінічної 

активності (PUCAI)≥55 балів. 

Для практичного лікаря на етапі моніторингу хворих дітей важливим є 

визначення лабораторних,  інформативних критеріїв періоду загострення, 

ремісії захворювання, особливо при заперечені батьками повторної 

колоноскопії. Багатофакторний аналіз показав, що до маркерів 

незавершеного запального процесу відносяться кількість тромбоцитів вище 

за 380х109/л та концентрація фекального кальпротектину >100 мкг/г, які 

рядом дослідників розглядаються як інформативні маркери запалення товстої 

кишки [225–231]. 
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На основі аналізу анамнестичних, клінічних, лабораторних, 

гістологічних, гісто– та імуногістохімічних критеріїв у дітей з ВК, 
результатів аналізу була розроблена модель прогнозування  безперервно–
рецидивуючого перебігу хвороби в стадії загострення, показники 
прогностичної ефективності якої становлять: чутливість 93%, специфічність–

86%, точність–89%.  

Отже, отримані результати проведеної дисертаційної роботи, 
дозволяють зробити загальне резюме. 

На фоні зростання частоти розповсюдженості ВК в дитячому віці в усіх 

країнах, так і в Україні, відмічається  еволюція клінічного його перебігу на 
сучасному етапі. 

На основі результатів клініко – статистичного аналізу 116 історії 

хвороб дітей  з ВК встановлено  дуже ранній початок хвороби (діти до 6–ти 
років),  поступовий розвиток основних клінічних симптомів хвороби,  
превалювання тотальних форм, наявність різної частоти активності 
запального процесу в межах однієї і теж форми, переважання поверхневих 

дефектів СО товстої кишки над глибинними.  
За результатами проведеного аналізу встановлено, що визначення  

клінічних форм ВК з детальною характеристикою симптоматики, наявністю 
предикторів активності та несприятливого перебігу захворювання, підвищує 

ефективність діагностики хвороби, допомагає лікарю обґрунтувати 
індивідуалізовані підходи до вибору тактики лікування кожного пацієнта. 

Підвищенню діагностики кожної клінічної форми ВК у дітей сприяє  
встановлення гістологічної активності запального процесу, уточнення 

механізмів загострення хвороби, а саме найбільшому вкладу  порушення 
епітеліальних або стромальних змін СО товстої кишки, корекція яких на 
сьогодні в педіатричній літературі не вивчена і є перспективним науковим 
напрямком розпочатих досліджень. 

Враховуючи актуальність своєчасної ранньої діагностики ВК, 

результати всіх клініко–анамнестичних, лабораторно–інструментальних, 
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морфологічних, гісто– та імуногістохімічних досліджень були спрямовані на 

пошук прогностичних критеріїв  як основи прогнозування  ризику  

виникнення та його клінічного перебігу.  

З урахуванням етапності надання медичної допомоги дітям з даною 

патологією на основі статистичних методів (послідовна діагностична 

процедура Вальда–Генкіна) для лікарів амбулаторної ланки був  створен 

алгоритми виявлення  дітей групи ризику виникнення ВК серед пацієнтів із 

хворобами органів травлення.  

Для лікарів спеціалізованих гастроентерологічних відділень на підставі 

проведеного багатофакторного аналізу, що базується на визначенні 

педіатричного, ендоскопічного, гістологічного індексів активності хвороби; 

клініко-анамнестичних, лабораторних, гісто– та імуногістохімічних 

показників, диференціально–діагностичних критеріїв клінічних форм ВК, 

створено математичну модель індивідуального прогнозу  безперервно–

рецидивуючого перебігу виразкового коліту. 

Вважаємо за доцільне подальші наукові дослідження з проблеми ВК  у 

дітей, що сприятиме зменшенню розповсюдженості ВК, своєчасній 

діагностиці та попередженню важких ускладнень, потребуючих хірургічного 

лікування, підвищенню якості життя та соціальної адаптації дітей та підлітків 

з даною інвалідизуючою патологією. 
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ВИСНОВКИ 

 

 

1. Щорічне неконтрольоване зростання поширеності (40–150 на 100.000 

дитячого населення в різних країнах світу) та захворюваності (15/100.000 в 

Європі) ВК у дітей всіх вікових груп, рання інвалідизація хворих, негативний 

вплив на фізичний, статевий розвиток, психо–емоційний стан та якість життя 

пацієнтів визначають медико–соціальну значимість проблеми ВК в дитячому 

віці та актуальність удосконалення діагностичних заходів, прогнозування 

ризику виникнення та клінічного перебігу даної патології. 

2. Доведено, що ВК зустрічається у дітей всіх вікових груп, найбільш 

вразливою групою ризику щодо розвитку ВК є діти 4–6 років. Клінічні 

форми ВК (тотальна, сегментарна, дистальна), серед яких домінуючою є 

тотальна (61 %), мають залежність від віку: тотальні форми ВК більш 

характерні для дітей дошкільного (68 % випадків) та підліткового віку 

(66 %), сегментарні – для дітей шкільного віку (41 %); дистальні форми не 

мають розбіжностей за віком.  

3. Особливостями сучасного клінічного перебігу ВК у дітей є: ранній 

початок хвороби (47 % у віці 4–6 років, р<0,05), повільний розвиток (88%), 

обтяженість позакишковими проявами (7,8 %), супутньою патологією 

верхніх відділів органів травлення (43 %), відставання у фізичному розвитку 

(85% випадків при тотальній формі та 37% – при сегментарній, р<0,05), 

затримка статевого розвитку (у 16% дівчат), наявність різної активності 

запального процесу в межах однієї і тієї ж клінічної форми, перевага 

поверхневих дефектів слизової оболонки товстої кишки над глибинними 

(69 % проти 26 %, р<0,05). Тригерами хвороби ВК є бактеріально–вірусні 

інфекції (37%), повторні курси антибіотикотерапії (28%), стрес (8%). 

Клінічну активність ВК визначають 6 основних ознак (абдомінальні болі, 

ректальна кровотеча, консистенція і кількість стільця з нічними епізодами, 
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рівень активності хворої дитини), які мають розбіжності залежно від 

локалізації та активності запального процесу. 

4. Визначено  диференціально–діагностичні критерії тотальних та 

сегментарних форм виразкового коліту: клінічні – обмежений рівень 

активності хворої дитини (RR=3,3±0,4, р<0,05), 7–й тип випорожнень за 

Бристольською шкалою (RR=1,8±0,2, р<0,05), значна ректальна кровотеча 

(RR=1,7±0,3, р<0,05); лабораторні – кількість тромбоцитів >450х109/л 

(RR=2,3±0,4, р<0,05), лейкоцитів >9,0х109/л (RR=2,2±0,3, р<0,05), фракція γ–

глобулінів >18,8% (RR=2,2±0,2, р<0,05), рівень гемоглобіну <110 г/л 

(RR=1,7±0,2, р<0,05); ендоскопічні – наявність виразок (RR=6,1±0,7, р<0,05), 

зміни судинного малюнку (RR=2,6±0,4, р<0,05), контактна кровоточивість 

(RR=1,5±0,1, р<0,05), наявність ерозій (RR=1,4±0,1, р<0,05); гістологічні – 

виражене порушення архітектоніки залоз (RR=3,6±0,4, р<0,05), крипт–

абсцеси (RR=3,2±0,3, р<0,05), криптити (RR=2,0±0,3, р<0,05), зменшення 

кількості  келихоподібних клітин (RR=1,9±0,1, р<0,05), дистрофія 

колоноцитів (RR=1,7±0,1, р<0,05), ерозії (RR=1,3±0,1, р<0,05); 

імуногістохімічні – відсутня або низька експресія MUC2 (RR=5,5±0,7, 

р<0,05), що сприяє удосконаленню комплексної діагностики хвороби. 

5. У всіх обстежених дітей (100 %) мікробіота кишечника хворих на ВК 

характеризувалася зниженням показників нормофлори, що відносяться до 

філуму Firmicutes, та підвищенням кількості умовно–патогенної мікрофлори, 

які належать до Proteobacteriа (гемолізуючі ешеріхії, умовно патогенні 

ентеробактерії, кокова мікрофлора з  патогенними властивостями, гриби р. 

Candida), ступінь змін яких залежала від активності запально–деструктивного 

процесу. Зниження популяції біфідо–бактерій філуму Firmicutes на тлі 

підвищення кількості умовно-патогенної мікрофлори (гемолізуючі ешеріхії, 

умовно патогенні ентеробактерії, кокова мікрофлора з патогенними 

властивостями, гриби р.Candida) порушують цілісність мікробної біоплівки, 
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що може негативно вливати на структуру і функціональний стан слизової 

оболонки товстої кишки, підтримувати запальний процес. 

6. Рівень порушень епітеліального пласту (ерозії, дистрофія епітелію, 

зменшення кількості келихоподібних клітин) і власної пластинки СО товстої 

кишки (дифузна лимфоплазмоцитарно–нейтрофільна інфільтрація, крипт–

абсцеси, криптити, дилатація судин) в періоді загострення ВК визначають 

активність запально–деструктивного процесу кожної форми та їх роль в 

патогенетичних механізмах формування загострення хвороби. Наявність 

нейтрофілів із вмістом в них глікогену – маркера високої активності 

запального процесу, може бути рекомендована як додатковий критерій 

ступеню тяжкості хвороби. 

7. Період загострення ВК супроводжується порушенням стану 

епітеліального бар’єру слизової оболонки товстої кишки, що проявляється 

зменшенням синтезу та міцності слизу, зниженням експресії секреторного 

(MUC2) та мембрано–асоційованого (MUC4) муцинів, відсутністю 

регулюючого впливу трефоїлових пептидів (TFF3) на їх захисні властивості, 

що свідчить про неспроможність епітеліоцитів до синтезу муцинів внаслідок 

запально–деструктивного процесу в СО товстої кишки та сприяє проникності 

епітеліального бар’єру.  

8. Факторами ризику виникнення ВК є обтяжена спадковість за 

хворобами ШКТ (RR=3,8±0,37, р<0,05), кишечні дисфункції невизначеної 

етіології в ранньому віці (RR=4,9±0,5, р<0,05), повторні курси 

антибіотикотерапії (RR=3,2±0,4, р<0,05), часті респіраторні захворювання 

(RR=3,2±0,5 р<0,05), непереносимість молочних продуктів (RR=3,3±0,5, 

р<0,05), супутня патологія органів травлення (RR=2,6±0,4, р<0,05), на основі 

яких розроблено алгоритм індивідуального прогнозування ризику 

виникнення ВК шляхом застосування послідовної діагностичної процедури 

Вальда–Генкина (специфічність – 67 %, чутливість – 63 %, точність – 66 %), 
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що дозволяє формувати групи ризику серед дітей з гастроентерологічними 

хворобами. 

9. Основними чинниками хронічного безперервно–рецидивуючого 

перебігу ВК є: анамнестичні – непереносимість молочних продуктів 

(RR=2,1±0,4, p<0,05); клінічні – PUCAI ≥55 балів (RR=10,7±1,0, p<0,05); 

ендоскопічні – індекс Rachmilewitz ≥6 балів (RR=3,6±0,5, p<0,05); 

лабораторні – кількість тромбоцитів≥450х109/л (RR=6,4±0,7, p<0,05), рівень 

гемоглобіну ≤90 г/л (RR=5,6±0,7, p<0,05), показник ШОЕ ≥22 мм/год 

(RR=5,6±0,7, p<0,05),; морфологічні – висока гістологічна активність 

(RR=4,9±0,6, p<0,05), тотальна форма (RR=2,0±0,4, p<0,05); гістохімічні та 

імуногістохімічні – відсутність (0 балів) експресії MUC2 (RR=5,5±0,7, 

p<0,05), забарвлення глікогену в цитоплазмі нейтрофілів (RR=3,6±0,6, 

p<0,05), низький (1–2 бали) рівень експресії TFF3 (RR=2,5±0,4, p<0,05), на 

підставі яких створено математичну модель персоніфікованого прогнозу 

хронічного безперервно–рецидивуючого перебігу виразкового коліту 

методом множинної регресії (чутливість – 93 %, специфічність – 86 %, 

точність – 89 %), що обґрунтовує доцільність призначення хворим 

комбінованої терапії системними кортикостероїдами в поєднанні з 

тіопуринами незалежно від локалізації запального процесу. 
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ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

1. Основні результати роботи мають безпосереднє відношення до 

практичної діяльності педіатрів, сімейних лікарів, дитячих гастроентерологів 

і спрямовані на підвищення ефективності діагностики та прогнозування 

ризику виникнення та перебігу виразкового коліту в дитячому віці. 

2. При встановленні діагнозу ВК рекомендується застосування 

комплексної його діагностики, заснованої на визначені індексів клінічної 

активності хвороби (індекс PUCAI), ендоскопічного індексу (індекс 

Rachmilewitch), морфологічної шкали Василенко, що дає змогу підвищити 

ефективність діагностики клінічних форм захворювання та індивідуалізувати 

обсяг їх лікування. 

3. З метою покращення клінічної діагностики та результатів лікування 

дітей з ВК на амбулаторному етапі спостереження рекомендується 

враховувати визначені маркери високого ступеня активності – концентрація 

гемоглобіну <90 г/л, вміст тромбоцитів ≥450х109/л, рівень γ–глобулінів 

>26,3 %, А/Г коефіцієнт нижче 1, ШОЕ≥22 мм/год, рівень лейкоцитів 

≥13х109/л, концентрація фекального кальпротектина >500 мкг/г, загальна 

оцінка PUCAI ≥55 балів. 

4. Для оцінці стану слизового бар’єру товстої кишки в періоді 

загострення ВК рекомендується  використання PAS–реакції, яка виявляє 

глікопротеїни, гліколіпіди, глікоген, та реакції з альціановим синім pH 2,5 

для виявлення кислих мукополісахаридів. Результати реакції оцінюються 

залежно від ступеня забарвлення епітеліальних клітин і визначаються 

кількістю плюсів: (+) – слабко виражена інтенсивність забарвлення, (++) – 

помірно виражене забарвлення, (+++) – виражене забарвлення. Слабо або 

помірно виражено забарвлення вказує на зменшення синтезу слизу, зміну 

його біохімічних властивостей. 
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5. Для прогнозування ризику виникнення ВК у дітей з 

гастроентерологічною патологією рекомендується враховувати наявність в 

анамнезі життя дитини обтяженої спадковості за хворобами органів 

травлення, патологічного перебігу вагітності у матерів, кишкових 

дисфункцій  невизначеної етіології в ранньому віці, частих респіраторних 

захворювань, повторних курсів антибіотикотерапії, непереносимості 

молочних продуктів. Для  персоніфікованого прогнозу ризику виникнення 

ВК у дітей на етапі амбулаторного спостереження рекомендовано 

використовувати розроблений алгоритм, оснований на складанні 

діагностичних коефіцієнтів факторів ризику в порядку від найбільш 

інформативного до менш значущого; при досягненні суми, що дорівнює 

«+13» і більше з вірогідністю 95 % виноситься припущення про ризик 

виникнення ВК, при досягненні суми «–13» та менше – про його відсутність. 

6. Обґрунтування та призначення обсягу комплексу лікування доцільно 

проводити після визначення індивідуального ризику  безперервно-

рецидивуючого перебігу ВК за допомогою розробленої мультирегресіїної 

моделі на основі клініко-анамнестичних, лабораторних, ендоскопічних та 

морфологічних предикторів:  

Fd = – 0,46 + 0,35 x Fd1 + 0,44 x Fd2 + 0,19 x Fd3 + 0,27 x Fd4 + 0,56 x Fd5 , 

           де: Fd1 = – 0,32 + 0,08 х Х1 + 0,41 х Х2 , 

       Fd2 = 0,04 + 0,32 х Х3 – 0,11 х Х4 + 0,1 х Х5 , 

       Fd3 = – 0,36 + 0,39 х Х6 , 

       Fd4 = – 0,79 + 0,39 х Х7 + 0,19 х Х8 , 

       Fd5 = 1,06 + 0,42 x X9 – 0,32 x X10 – 0,1 x X11  , 

X1 – непереносимість молочних продуктів (так – 1, ні – 0);  

X2 – показник PUCAI (≥55балів – 3; 35–50 балів – 2; 20–34 бали – 1); 

X3 – вміст тромбоцитів (≥450х109/л – 3, 350–450 х109/л – 2; 

                  <350 х109/л – 1);  

X4 – концентрація гемоглобіну (≤90 г/л – 1, 90–110 г/л – 2, >110 г/л – 3); 
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X5  – ШОЕ (≥22 мм/год – 3, 15–22 мм/год – 2, <15 мм/год – 3); 

X6 – Індекс Rachmilewitz (≥6 балів – 3, 4–5 балів – 2, <4 балів – 1); 

X7 – гістологічна активність запального процесу (висока – 3, помірна – 

2, мінімальна – 1);  

X8 – локалізація запального процесу (тотальний коліт – 3, сегментарний 

– 2; дистальний – 1); 

X9 – забарвлення глікогену в цитоплазмі нейтрофілів при PAS–реакції 

(так – 1, ні – 0);  

X10 – рівень експресії MUC2 (0 балів – 1, 1 бал – 2, 2 бали – 3);  

X11 – рівень експресії TFF3 (1 бал – 1, 2 бали – 2, 3 бали – 3). 

Алгоритм прогнозування полягає в підстановці конкретних 

індивідуальних значень пацієнта з ВК у стадії загострення у дискримінантні 

функції (Fd1–Fd5), розрахунку загальної дискримінантної функції (Fd) та 

порівнянні з пороговим значенням. Якщо розраховане значення 

дискримінантної функції Fd≥0,7 – прогнозується можливість розвитку 

безперервно–рецидивуючого перебігу; якщо Fd<0,7 – ймовірність 

сприятливого перебігу. 
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