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Дисертація присвячена питанням особливостей перебігу та лікування 

гастроезофагальної рефлюксної хвороби у хворих із синдромом 

недиференційованої дисплазії сполучної тканини. 

Обґрунтування вибору теми дослідження 

Згідно наукових даних, на тлі синдрому недиференційованої дисплазії 

сполучної тканини (НДСТ) симптоми, властиві гастроезофагальній 

рефлюксній хворобі (ГЕРХ), зустрічаються значно частіше, ніж у хворих без 

його ознак та проявляються сильними болями за грудиною, у них частіше 

діагностуються ерозії та виразки слизової нижньої третини стравоходу, що 

вірогідно зумовлено глибшим порушенням функції нижнього стравохідного 

сфінктера (НСС), зниженням бар’єрних можливостей його слизової 

оболонки, зростанням числа рефлюксів кислим та змішаним вмістом. Таким 

чином, при поєднанні НДСТ і ГЕРХ створюється замкнуте коло у вигляді 

порушень функції нижньої третини стравоходу та зниження толерантності 

його слизової оболонки до впливу пошкоджуючих факторів, що зумовлює 

необхідність уточнити додаткові патогенетичні ланки такого поєднання і 

розробити нові підходи до лікування цієї коморбідної патології. 



Мета дослідження: на основі вивчення особливостей клініко-

функціональних змін та виявлення додаткових патогенетичних механізмів 

розвитку ГЕРХ на тлі НДСТ, підвищити ефективність лікування даної 

поєднаної патології. 

Завдання дослідження:  

1. Вивчити частоту вісцеральних, фенотипових та біохімічних 

маркерів синдрому НДСТ в пацієнтів з ГЕРХ. 

2. Встановити особливості клінічних проявів та характер 

функціональних змін з боку нижньої третини стравоходу у хворих на ГЕРХ 

на тлі НДСТ. 

3. Визначити концентрацію оксипроліну в сечі та сироватці крові, 

зміни активності матриксної металопротеїнази-9, рівень в еритроцитах 

макро- і мікроелементів, що беруть участь у метаболізмі колагену у хворих із 

поєднанням НДСТ та ГЕРХ. 

4. Вивчити зміни рівня простагландинів Е2, F2α в сироватці та 

греліну у плазмі крові пацієнтів з ГЕРХ на тлі НДСТ у порівнянні із 

самостійною ГЕРХ і їхній зв’язок з кількістю, тривалістю та частотою 

гастроезофагальних рефлюксів (ГЕР). 

5. Обґрунтувати доцільність та вивчити ефективність долучення до 

базисної стандартної терапії комплексного препарату магнію лактату 

дигідрат у поєднанні з піридоксином гідрохлорид та комплексного препарату 

карбонату кальцію в поєднанні з холекальциферолом і розробити 

диференційовані підходи щодо вибору такої терапії ГЕРХ на тлі НДСТ. 

Наукова новизна отриманих результатів  

Уперше встановлено, що такі фенотипові ознаки НДСТ, як дисфагія, 

феномен Рейно, артралгії, немотивована втрата маси тіла, шкірні висипи, 

виразки слизової оболонки порожнини рота, проксимальна м’язева слабкість 

– відмічаються достовірно частіше у хворих на ГЕРХ на тлі НДСТ у 

порівнянні з пацієнтами з ГЕРХ без проявів НДСТ. Зокрема, серед хворих із 

ГЕРХ без ознак НДСТ фенотипові ознаки зустрічалися в середній кількості 



3±1,2, в той час як у хворих із ГЕРХ на тлі НДСТ – 8±2,4 (p<0,05), а їх 

частота корелює з важкістю та тривалістю ГЕР (r=0,46; p<0,001).  

Встановлено, що такі вісцеральні маркери НДСТ, як аномалії жовчного 

міхура, нефроптоз та дистопія нирок, птози органів малого тазу, додаткові 

хорди лівого шлуночка серця, пролапс мітрального клапану – відмічаються 

достовірно частіше у хворих на ГЕРХ на тлі НДСТ у порівнянні з пацієнтами 

із ГЕРХ без проявів НДСТ, а їх кількість становить 9±1,7 та 2±2,1, відповідно 

(p<0,05). 

Уперше доведено, що у хворих із ГЕРХ на тлі НДСТ кількість 

шлунково-стравохідних рефлюксів з рН<4 була у 1,4 раза частішою, ніж у 

пацієнтів на ГЕРХ без НДСТ. Між ступенем важкості НДСТ та кількістю 

рефлюксів з рН<4 тривалістю більше 5 хвилин, встановлений середній 

прямий кореляційний зв’язок. 

Уперше вивчено характер порушень рівня комплексу мікро- та макро-

елементів, що беруть участь у метаболізмі колагену і встановлено зниження 

рівня магнію, кальцію, марганцю та підвищення концентрації міді, цинку та 

заліза з одночасним зростанням активності матриксної металопротеїнази-9 та 

підвищенням рівня оксипроліну в крові та сечі у хворих із поєднанням НДСТ 

та ГЕРХ, що можна вважати додатковими патогенетичними механізмами їх 

взаємообтяжувального впливу.  

Було встановлено більш виражене підвищення концентрації греліну в 

плазмі крові у хворих із коморбідністю ГЕРХ та НДСТ і дещо менш значне 

його зростання у порівнянні з пацієнтами із ГЕРХ без НДСТ. У хворих із 

коморбідністю ГЕРХ та НДСТ виявлено зростання рівня простагландинів Е2 

в крові у 2,46 раза із одночасним зниженням простагландинів F2α у 1,54 раза, 

у той час, як при ГЕРХ без НДСТ зміни достовірно були менш вираженими 

(підвищення PGE2 у 1,3 раза та зниження PGF2α – у 1,2 раза) (p<0.05). При 

цьому виявлено, що підвищення циркулюючого рівня греліну позитивно 

корелює з рівнем PGЕ2 та негативно – з рівнем PGF2α (r1=0,56; r2=-0,43; 

p1,2<0,05).  



Отримані дані дозволили розробити критерії ранньої діагностики 

обмінних порушень сполучної тканини у пацієнтів із ГЕРХ, на що отримано 

патент на корисну модель «Спосіб діагностики синдрому 

недиференційованої дисплазії сполучної тканини у хворих на 

гастроезофагальну рефлюксну хворобу» (№ 136801 від 10.09.2019).  

Уперше науково обгрунтовано доцільність включення до стандартної 

терапії ГЕРХ на тлі НДСТ комплексного препарату магнію лактату дигідрат 

у поєднанні з піридоксином гідрохлорид та комплексного препарату 

карбонату кальцію в поєднанні з холекальциферолом.  

Практичне значення отриманих результатів 

Уперше розроблено новий комплексний неінвазивний спосіб ранньої 

діагностики НДСТ у поєднанні із ГЕРХ шляхом визначення рівня 

оксипроліну в добовій порції сечі та сироватці крові, комплексу мікро- і 

макроелементів, що беруть участь у метаболізмі колагену та активності 

матриксної металопротеїнази-9 і їх поєднання з фенотиповими та 

вісцеральними ознаками НДСТ. 

Із метою оцінки толерантності слизової оболонки стравоходу до 

пошкоджуючих факторів і здатності впливати на моторику шлунка, тонус 

м’язів стравоходу, рекомендовано визначення відповідно рівня 

простагландинів класу Е2 та F2α і греліну в крові у хворих із коморбідністю 

ГЕРХ та НДСТ. 

Уперше розроблений та впроваджений у лікувальну практику спосіб 

комплексної корекції метаболізму сполучної тканини та захисту слизової 

оболонки стравоходу, шляхом долучення до стандартної терапії ГЕРХ на тлі 

НДСТ комплексного препарату магнію лактату дигідрат у поєднанні з 

піридоксином гідрохлорид та комплексного препарату карбонату кальцію в 

поєднанні з холекальциферолом.  
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The dissertation is devoted to the peculiarities of the course and treatment of 

gastroesophageal reflux disease in patients with the syndrome of undifferentiated 

connective tissue dysplasia. 

Justification for choosing research topic. 

According to scientific data, against the background of the syndrome of 

undifferentiated connective tissue dysplasia (UCTD), the symptoms characteristic 

of gastroesophageal reflux disease (GERD) are much more common than in 

patients without its symptoms and are manifested by severe chest pain, they were 

more often diagnosed with erosions and ulcers of the lower thirds of the 

esophagus, probably due to deeper dysfunction of the lower esophageal sphincter 

(LES), lowering the barrier capacity of its mucous membrane, increasing the 

number of reflux acid and mixed contents. Thus, the combination of UCTD and 

GERD creates a vicious circle in the form of dysfunction of the lower third of the 

esophagus and reduced tolerance of its mucous membrane to damaging factors, 

which necessitates to clarify additional pathogenetic links of this combination and 

develop new approaches to treatment of this comorbid pathology. 

The purpose of the study: based on the study of clinical and functional 

changes and the identification of additional pathogenetic mechanisms of GERD on 

the background of UCTD, to increase the effectiveness of treatment of this 

combined pathology.  

Objectives of the study: 

1. To study the frequency of visceral, phenotypic and biochemical markers 

of NDST syndrome in patients with GERD.  

2. To establish the features of clinical manifestations and the nature of 

functional changes in the lower third of the esophagus in patients with GERD on 

the background of UCTD.  

3. To determine the concentration of oxyproline in urine and blood serum, 

changes in the activity of matrix metalloproteinase-9, the level in erythrocytes of 

macro- and microelements involved in collagen metabolism in patients with a 

combination of UCTD and GERD. 



4. To study the changes in the level of prostaglandins E2, F2α in the serum, 

and ghrelin in the plasma of patients with GERD on the background of UCTD in 

comparison with independent GERD and their relationship with the number, 

duration, and frequency of GER. 

5. To substantiate the feasibility and study the effectiveness of inclusion to 

the basic standard therapy a complex preparation of magnesium lactate dihydrate 

in combination with pyridoxine hydrochloride and a complex preparation of 

calcium carbonate in combination with cholecalciferol and develop differentiated 

approaches to the choice of such complex therapy of GERD on the background of 

UCTD. 

The scientific novelty of the obtained results. 

For the first time it was determined that such phenotypic signs of UCTD as 

dysphagia, Raynaud's phenomenon, arthralgia, unmotivated weight loss, skin 

rashes, ulcers of the oral mucosa, proximal muscle weakness – are observed 

significantly more often in patients with GERD on the background of UCTD as in 

patients with GERD without UCTD. In particular, among patients with GERD 

without signs of UCTD phenotypic signs occurred in an average of 3 ± 1.2, while 

in patients with GERD on the background of UCTD – 8 ± 2.4 (p <0.05), and their 

frequency correlates with severity and duration of GER (r = 0.46; p <0.001).  

It was found that such visceral markers of UCTD as gallbladder 

abnormalities, nephroptosis and dystopia of the kidneys, ptosis of the pelvic 

organs, additional chords of the left ventricle, mitral valve prolapse – are 

significantly more common in patients with GERD on the background of UCTD 

compared with patients with GERD without manifestations of UCTD, and their 

number is 9 ± 1.7 and 2 ± 2.1, respectively (p <0.05). 

It was proved for the first time that in patients with combined pathology the 

number of gastroesophageal refluxes with pH<4 was 1.4 times more frequent than 

in patients with GERD without changes in the connective tissue. Between the 

severity of UCTD and the number of refluxes with pH<4 lasting more than 5 

minutes, the average direct correlation was established. 



The nature of disorders of the level of the complex of micro- and macro-

elements involved in collagen metabolism was studied for the first time and a 

decrease in magnesium, calcium, manganese and an increase in copper, zinc and 

iron with a simultaneous increase in matrix metalloproteinase-9 activity and an 

increase in oxyproline in the blood and urine in patients with a combination of 

UCTD and GERD, which can be considered as additional pathogenetic 

mechanisms of their aggravating effect. 

There was a more pronounced increase in plasma ghrelin concentration in 

patients with comorbidity of GERD and UCTD and a slightly less significant 

increase compared with patients with GERD without UCTD. In patients with 

comorbidity of GERD and UCTD revealed an increase in the level of 

prostaglandins E2 in the blood by 2.46 times with a simultaneous decrease in 

prostaglandins F2α by 1.54 times, while in GERD without UCTD changes were 

significantly less pronounced (increase in PGE2 in 1.3 times and a decrease in 

PGF2α - 1.2 times) (p <0.05). It was found that the increase in circulating ghrelin 

levels is positively correlated with the level of PGE2 and negatively - with the 

level of PGF2α (r1 = 0.56; r2 = -0.43; p1.2 <0.05).  

The obtained data allowed to develop criteria for early diagnosis of 

metabolic disorders of connective tissue in patients with GERD, for which a patent 

was obtained for a utility model "Method for diagnosing undifferentiated 

connective tissue dysplasia in patients with gastroesophageal reflux disease" 

(№136801 from 10.09.2019 ).  

For the first time, the feasibility of including a complex preparation of 

magnesium lactate dihydrate in combination with pyridoxine hydrochloride and a 

complex preparation of calcium carbonate in combination with cholecalciferol in 

the standard therapy of GERD on the background of UCTD was scientifically 

substantiated. 

The practical significance of the results 

For the first time a new complex non-invasive method of early diagnosis of 

UCTD was worked out by determining the level of oxyproline in the daily portion 



of urine and blood serum, individual micro- and macroelements and the ctivity of 

matrix metalloproteinase-9 and their combination with phenotypic and visceral 

features of UCTD. 

In order to evaluate the tolerance of the esophageal mucosa to damaging 

factors and the ability to affect gastric motility, esophageal muscle tone, it is 

recommended to determine, respectively, the level of prostaglandins class E2 and 

F2α and ghrelin in the blood of patients with comorbidity GERD and UCTD. 

For the first time a method of complex correction of connective tissue 

metabolism and protection of esophageal mucosa by adding to the standard therapy 

of GERD on the background of UCTD complex preparation of magnesium lactate 

dihydrate in combination with pyridoxine hydrochloride and complex preparation 

of carbonate carbonate carbonate was was worked out and implemented in medical 

practice. 

Connection of work with scientific programs, plans, topics. 

The work is a fragment of research work "Diseases of internal organs in 

modern conditions with combined pathology and lesions of target organs: features 

of the course, diagnosis and treatment" (state registration number 0115U000995), 

Department of Internal Medicine, Faculty of Dentistry named after prof. M.M. 

Berezhnytsky, Ivano-Frankivsk National Medical University. The applicant is a co-

executor of the research work mentioned above. 

The main provisions of the dissertation are published in 29 scientific works, 

including: 8 articles in professional scientific journals (2 of them - individually), 3 

of which in foreign international publications indexing in Scopus, 2 - in foreign 

electronic professional publications with an impact factor, 19 theses, 6 of which 

are materials of international scientific and practical conferences. According to the 

results of the research, 1 patent of Ukraine for a utility model and 1 innovation 

(Ukrmedpatent) were obtained. 

Key words: gastroesophageal reflux disease, syndrome of undifferentiated 

connective tissue dysplasia, micro- and macro-elements, prostaglandins E2 and 

F2α, ghrelin, intragastric pH-monitoring. 
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