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АНОТАЦІЯ 

Ромаш І.Б. Особливості перебігу та лікування гастроезофагальної 

рефлюксної хвороби у хворих із синдромом недиференційованої дисплазії 

сполучної тканини. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії у галузі 

знань 22 «Охорона здоров՚я» за спеціальністю 222 «Медицина», спеціалізація 

14.01.02 – внутрішні хвороби. Підготовка здійснювалася в Івано-

Франківському національному медичному університеті МОЗ України, Івано-

Франківськ, 2021 рік. 

Захист відбудеться у спеціалізованій вченій раді Івано-Франківського 

національного медичного університеу МОЗ України, Івано-Франківськ, 2021 

рік. 

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. 
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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 
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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 
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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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Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами 

Робота є фрагментом науково-дослідної роботи «Захворювання 

внутрішніх органів у сучасних умовах за поєднаної патології та ураження 

органів-мішеней: особливості перебігу, діагностики та лікування» 

(державний реєстраційний номер 0115U000995) кафедри внутрішньої 

медицини стоматологічного факультету імені проф. Бережницького М. М. 

Івано-Франківського національного медичного університету. Здобувач є 

співвиконавцем фрагментів зазначеної НДР. 

Основні положення дисертації опубліковані у 29 наукових працях, у 

тому числі: 8 статей у фахових наукових виданнях, (із них 2 - одноосібно), 3 з 

яких в іноземних міжнародних виданнях віднесених до наукометричної бази 

Scopus, 2 – у закордонних електронних фахових виданнях з імпакт-фактором, 

19 тез, з яких 6 є матеріалами міжнародних науково-практичних 

конференцій. За результатами дослідження отримано 1 патент України на 

корисну модель і 1 нововведення (Укрмедпатент).  

Ключові слова: гастроезофагальна рефлюксна хвороба, синдром 

недиференційованої дисплазії сполучної тканини, мікро- та макроелементи, 

простагландини Е2 та F2α, грелін, інтрагастральна рН-метрія.  
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ANNOTATION 

Romash I. B. Peculiarities of the course and treatment of gastroesophageal 

reflux disease in patients with the syndrome of undifferentiated connective tissue 

dysplasia - Qualified scientific work on the rights of the manuscript. 

Dissertation for obtaining the degree of Doctor of Philosophy in the field of study - 

22 "Health care", in specialty 222 "Medicine", specialization 14.01.02 – internal 

diseases. 

The training was carried out at the Ivano-Frankivsk National Medical 

University, Ministry of Health of Ukraine, Ivano-Frankivsk, 2021. 

The defense will take place in the specialized academic council of the Ivano-

Frankivsk National Medical University, Ministry of Health of Ukraine, Ivano-

Frankivsk, 2020. 

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. 
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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 
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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 
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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. 
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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. 
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ВСТУП 

 

Обґрунтування вибору теми дослідження. Особливістю сучасної 

патології людини є поєднання двох або більше захворювань з різним 

патогенезом, які значно впливають на перебіг одне одного, потребують 

надмірних зусиль для їхньої діагностики та призводять до неефективності 

лікування загалом.  

Синдром НДСТ обумовлює певні особливості обміну, адаптації та 

існування організму в умовах неповноцінно сформованного колагену [163]. 

При цьому може розвиватися недостатність кардії, діафрагмальна кила, птози 

органів черевної порожнини, аномалії форми і будови стравоходу, шлунка, 

дванадцятипалої кишки, дивертикули стравоходу, різних відділів товстої 

кишки тощо. Поширенню вісцеральних проявів НДСТ сприяє складність 

морфології та розмаїття функцій сполучної тканини, а відповідно до 

зростання фенотипових ознак підвищується ймовірність виявлення змін у 

внутрішніх органах, що визначають важкість клінічної картини та прогноз 

перебігу.  

На думку Усенко ОЮ та інших (2017), Denaxas K et al. (2018), існує 

тісний взаємозв’язок між кількістю зовнішніх фенотипових ознак ДСТ і 

частотою виявлення стигм дизембріогенезу внутрішніх органів [46]. Діагноз 

НДСТ можливий, якщо його прояви не є специфічними для інших 

захворювань сполучної тканини, як ревматоїдний артрит, системна 

склеродермія, системний васкуліт, міозит, системний червоний вовчак, 

синдром Шегрена [European Reference Networks on connective tissue and 

musculoskeletal diseases (ERN ReCONNET)]. Antunes M et al. (2019), 

Чемоданов ВВ та ін. (2018) вважають, що НДСТ – це гетерогенна за 

походженням і поліморфна за клінічними проявами група станів, в основі 

яких лежать різноманітні дефекти формування колагенових та еластинових 

волокон у результаті генетичної схильності, що призводять до порушень на 
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тканинному і організменному рівнях [47, 66]. Згідно з дослідженням Medsger 

TA et al. (2003), ураження шлунково-кишкового тракту трапляються у 80 % 

пацієнтів німецької загальнонаціональної когорти з НДСТ, найчастіше – з 

боку стравоходу [147]. Водночас у дослідженнях Kondoh Y et al. (2015) 

встановлено, що гастроезофагальний рефлюкс (ГЕР) мав місце у 29,0 % 

хворих з НДСТ і лише у 2,0 % обстежених без таких порушень [131]. Ще 

одним з проявів НДСТ є недостатність кардії, а між її ступенем та частотою 

виникнення ГЕР існує пряма залежність [17, 24, 25, 97, 147].  

Гастроезофагальна рефлюксна хвороба, не зважаючи на доведену роль 

як факторів, що сприяють її розвитку (стреси, робота, пов’язана із частими 

нахилами, ожиріння, куріння, прийом низки медикаментів, особливості 

харчування), так і визначальних факторів, до яких належить недостатність 

кардії, рефлюкси шлункового і змішаного вмісту зі шлунка у стравохід, 

зниження резистентності його слизової оболонки внаслідок порушення її 

очищення, продовжує залишатися одним з найпоширеніших захворювань 

людей, а її частота в Україні сягає від 10 до 40% [46, 48]. Ризик розвитку 

ГЕРХ зростає при регіональному чи генералізованому порушенні структури 

сполучної тканини, хоча це питання необхідно вивчити докладніше [39, 40, 

43, 66, 77, 97, 147, 163]. 

Актуальність проблеми вивчення ГЕРХ також зумовлена можливістю 

розвитку таких важких та загрозливих її ускладнень таких, як виразки, 

стриктури, стравохід Барретта, аденокарциноми, кровотечі, а також значним 

впливом на якість життя пацієтів. Окрім того, рецидивний характер 

симптомів (печія, регургітація, біль за грудиною) призводить до значного 

зростання термінів тимчасової і стійкої втрати працездатності, що визначає 

ГЕРХ не тільки як медичну, але й соціальну проблему [98]. У поодиноких 

роботах встановлено, що на фоні синдрому НДСТ, симптоми, властиві ГЕРХ, 

траплялися значно частіше, ніж у хворих без його ознак, та проявлялися 

сильними болями за грудиною, їм частіше діагностували ерозії та виразки 
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слизової нижньої третини стравоходу, що вірогідно зумовлено більш 

глибоким порушенням функції нижнього стравохідного сфінктера (НСС), 

зниженням бар’єрних можливостей його слизової оболонки, зростанням 

числа рефлюксів кислим та змішаним вмістом [69, 123]. 

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. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами 

Робота є фрагментом науково-дослідної праці «Захворювання 

внутрішніх органів у сучасних умовах за поєднаної патології та ураження 

органів-мішеней: особливості перебігу, діагностики та лікування» 

(державний реєстраційний номер 0115U000995) кафедри внутрішньої 

медицини стоматологічного факультету імені проф. Бережницького М.М. 

Івано-Франківського національного медичного університету. Здобувач є 

виконавцем фрагменту роботи.  

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, 

рівень в еритроцитах макро- і мікроелементів, що беруть участь у 
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метаболізмі колагену та зміни активності матриксної металопротеїнази-9 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 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. 

Об’єкт дослідження: додаткові чинники ризику та нові патогенетичні 

ланки поєднання ГЕРХ і НДСТ. 

Предмет дослідження: клінічні особливості, характер фенотипових та 

вісцеральних проявів НДСТ, стан сполучної тканини за результатами 

визначення рівня гідроксипроліну в сечі та сироватці крові, активності 

матриксної металопротеїнази-9 у сироватці крові, рівня окремих макро- і 

мікроелементів, що беруть участь у розвитку сполучної тканини, вираженість 

змін слизової оболонки нижньої третини стравоходу, рівень греліну у плазмі 

крові, стан її резистентності за показниками концентрації простагландинів 

класу Е2 та F2α в сироватці крові, ефективність терапії цієї поєднаної 

патології шляхом залучення до стандартного лікування комплексного 

препарату магнію лактату дигідрат у поєднанні з піридоксином гідрохлорид 

та комплексного препарату карбонату кальцію в поєднанні з 

холекальциферолом.  

Методи дослідження: 

1. Загально-клінічні обстеження, що включають докладну оцінку 

клінічних проявів (печії, регургітації, болю в епігастрії та за грудиною, 

зригування, сухого непродуктивного кашлю вранці, порушення якості сну 

згідно оцінки за допомогою The Epworth Sleepiness Scale (Johns MW 1990-97) 
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та Берлінської анкети (Berlin questionnaire, 1997)).  

2. Виявлення фенотипових та вісцеральних маркерів синдрому 

недиференційованої дисплазії сполучної тканини згідно з критеріями Moska 

М et al. (1999, 2006), Doria A et al. (2005) Мілковської-Димитрової Т та 

ступеня їх вираженості за шкалою Смольнової ТЮ (2008). 

3. 24-годинний трансназальний добовий pH-моніторинг у нижній третині 

стравоходу на портативному апараті «Ацидогастрограф» з реєстратором 

1 рН-М (ТОВ «Старт», м. Вінниця). 

4. Ендоскопічне дослідження стравоходу, шлунка та дванадцятипалої 

кишки (ФЕГДС) з визначенням критеріїв езофагіту згідно з Лос-

Анджелеською (LA) класифікацією (1998).  

5. Біохімічні методи: визначення гідроксипроліну в сироватці крові та 

добовій порції сечі. 

6. Імуноферментні методи дослідження концентрації рівня греліну, 

простагландинів Е2 та F2α, матриксної металопротеїнази-9. 

7. Атомно-абсорбційна спектрофотометрія з визначенням рівня 

ессенціальних мікро- та макроелементів, що беруть участь в обміні колагенів 

у полі еритроцитарної маси. 

8. Статистичні методи дослідження. 

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).  
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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 із 

пацієнтами із ГЕРХ без проявів НДСТ, а їх кількість становить 2±2,1 та 

9±1,7, відповідно (p<0,05). 

Уперше доведено, що у хворих з поєднаною патологією кількість 

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

пацієнтів на ГЕРХ без змін з боку сполучної тканини. 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 мікро- та макро-елементів, 

що беруть участь у метаболізмі колагену у хворих із поєднанням НДСТ та 

ГЕРХ 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.  

Було встановлено більш виражене підвищення концентрації греліну в 

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

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

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 
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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, ящо 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 з 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.  

Про практичну значимість дослідження також свідчить той факт, що 

його результати впроваджені в практику роботи в таких лікувальних 

установах: Університетська клініка Івано-Франківського національного 

медичного університету; Комунальне неприбуткове підприємство (КНП) 
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«Центральна міська клінічна лікарня Івано-Франківської міської ради», 

терапевтичне відділення №1 та №2; Комунальне підприємство (КП) 

«Маневицька центральна районна лікарня»; КНП Старосинявський Центр 

первинної медико-санітарної допомоги (ЦПМСД); КНП ЦПМСД №2 м. 

Вінниці; КНП «Хмельницька міська лікарня» Хмельницької міської ради. 

Основні положення дисертаційної роботи також використовуються в 

навчальному процесі кафедри пропедевтики внутрішньої медицини Івано-

Франківського національного медичного університету; кафедри внутрішньої 

та сімейної медицини та кафедри внутрішньої медицини № 3 Вінницького 

національного медичного університету ім. М.І. Пирогова, кафедри 

терапевтичних дисциплін та сімейної медицини факультету післядипломної 

освіти Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова 

(м. Хмельницький). 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є особистою науковою 

працею автора. На основі аналізу вітчизняної та світової медичної літератури 

в ній визначено актуальність проблеми, мету, завдання дослідження, 

проведений інформаційний пошук, самостійно здійснено набір хворих. 

Здобувач особисто виконала клінічне обстеження хворих, включених у 

дослідження, проаналізувала дані лабораторних досліджень, сформувала 

комп’ютерну базу наукових даних для проведення їхнього аналізу, провела 

статистичну обробку результатів, проінтерпретувала їх та теоретично 

обґрунтувала, впровадила результати дослідження в практику, оформила 

дисертаційну роботу. У співпраці з науковим керівником складено план 

досліджень, визначено мету, завдання, сформульовано наукову новизну, 

практичне значення і висновки. У наукових розробках, опублікованих разом 

зі співавторами, участь здобувача є визначальною. Особистий внесок 

здобувача в публікації, опубліковані у співавторстві в наукових фахових 

виданнях, затверджених МОН України, та в міжнародних фахових виданнях, 

відображено у списку праць наприкінці цього вступу. 
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Апробація результатів дослідження. Основні положення та 

результати дисертації були представлені та обговорені на таких 

конференціях: науково-практичній конференції «Коморбідність: 

міждисциплінарні аспекти та сучасний пацієнт», присвяченій 80-річчю 

кафедри пропедевтики внутрішньої медицини № 2 та медсестринства ХНМУ 

(м. Харків, 27 вересня 2018 року); 79-й загальноуніверситетській науковій 

конференції студентів та молодих вчених ( м. Львів, 25–27 квітня 2018 року); 

ІІІ-й міжнародній науково-практичній конференції «Терапевтичні читання: 

сучасні аспекти діагностики та лікування захворювань внутрішніх органів 

(м. Івано-Франківськ, 4–5 жовтня 2018 року); міжнародній 

мультидисциплінарній конференції «Наука і техніка сьогодення: пріоритетні 

напрямки розвитку України та Польші» (Польща, м. Валомін, 19–20 жовтня 

2018 року); 88-й науково-практичній конференції студентів та молодих 

вчених з міжнародною участю «Інновації в медицині» (м. Івано-Франківськ, 

28–30 березня 2019 року); VI Буковинському міжнародному медичному 

конгресі «Bucovinian international medical congress BIMCO-2019» 

(м. Чернівці, 2–5 квітня 2019 року); 80-й міжнародній конференції молодих 

вчених «Lviv young scientists international conference» (м. Львів, 10–12 квітня 

2019 року); науково-практичній конференції «Сучасні аспекти діагностики та 

лікування захворювань внутрішніх органів» (м. Івано-Франківськ, 11 квітня 

2019 року); XVI науково-практичній конференції студентів та молодих 

вчених з міжнародною участю «Перший крок у науку-2019» (м. Вінниця, 17–

19 квітня 2019 року); International Scientific and Practical Conference of 

Students, Postgraduates and Young Scientists (Sumy, October 16–18 2019); 

науково-практичній конференції з міжнародною участю «Бабенківські 

читання», присвяченій пам’яті академіка Г.О. Бабенка. (м. Івано-Франківськ, 

24–25 жовтня 2019 року); 81-th Student Scientific Research conference. Ivane 

Tarkhnishvili Students’ scientific society. Tbilisi State Medical University. 

(Tbilisi, November 15 2019); IV Міжнародному науково-практичному 
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медичному форумі «Медицина України – європейський вибір» (м. Івано-

Франківськ, 27–28 лютого 2020 року); VIІ Буковинському міжнародному 

медичному конгресі «Bucovinian international medical congress-online» (м. 

Чернівці 7-8 квітня 2020); всеукраїнській науково-практичній конференції 

студентів та обдарованої молоді «Новини науки: дослідження, наукові 

відкриття, інноваційні технології» (м. Рівне, 9–10 квітня 2020 року); 

міжнародній конференції з питань охорони здоров’я «Public health in Ukraine 

– modern challenges and developing prospects» (Суми, 23–24 квітня 2020 року). 

Публікації. Основні положення дисертації опубліковані у 29 наукових 

працях, у тому числі: 8 статей у фахових наукових виданнях, (із них 2 - 

одноосібно), 3 з яких в іноземних міжнародних виданнях віднесених до 

наукометричної бази Scopus, 2 – у закордонних електронних фахових 

виданнях з імпакт-фактором, 19 тез, з яких 6 є матеріалами міжнародних 

науково-практичних конференцій. За результатами дослідження отримано 1 

патент України на корисну модель і 1 нововведення (Укрмедпатент). 

Структура та обсяг дисертації. Загальний обсяг роботи викладений 

на 228 сторінках, основний текст становить 125 сторінок. Дисертація 

складається зі вступу, огляду літератури, розділу «Матеріали і методи 

дослідження», 2 розділів власних досліджень, аналізу й узагальнення 

результатів досліджень, висновків, практичних рекомендацій, списку 

використаних джерел – 213 найменувань (із них латиною – 162) та додатків. 

Дисертація ілюстрована 25 таблицями та 40 рисунками. 
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РОЗДІЛ 1 

 

ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ГАСТРОЕЗОФАГАЛЬНОЇ РЕФЛЮКСНОЇ 

ХВОРОБИ НА ТЛІ СИНДРОМУ НЕДИФЕРЕНЦІЙОВАНОЇ 

ДИСПЛАЗІЇ СПОЛУЧНОЇ ТКАНИНИ, МЕХАНІЗМИ 

ВЗАЄМООБТЯЖУВАЛЬНОГО ВПЛИВУ, ПІДХОДИ ДО ЛІКУВАННЯ 

(ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ) 

 

1.1. Сучасні погляди на діагностику, частоту поєднання з іншими 

захворюваннями, особливості перебігу та лікування 

недиференційованої дисплазії сполучної тканини 

 

Згідно з науковими даними НДСТ – це клінічні, серологічні системні 

автоімунні прояви, що не відповідають чітким критеріям визначення інших 

захворювань сполучної тканини [39, 40, 63, 66, 99, 153, 154, 163, 196]. У 

міжнародній класифікації хвороб Х перегляду вона кодується у рубриці М 

35.9. З клінічного погляду НДСТ – гетерогенна за походженням і поліморфна 

за проявами група станів, в основі яких лежать різноманітні дефекти 

формування колагенових та еластинових волокон внаслідок генетичної 

схильності, що призводять до порушень на тканинному та організменому 

рівнях [3, 20, 40, 47, 142, 153, 169, 188].  

НДСТ належить до некласифікованих системних автоімунних 

захворювань, а такий діагноз ставлять у випадках, коли у хворого протягом 

трьох і більше років є симптоми і об’єктивні ознаки, які свідчать про 

сполучнотканинні ураження, але не є специфічними для будь-якого із 

захворювань сполучної тканини при наявності невисокого титру 

антинуклеарних антитіл у сироватці крові [63, 66, 99, 104, 154]. 

Поширеність НДСТ не встановлена цілком, а її частота, за 

результатами досліджень Солєйко ОВ та співавторів (2017), Усенко ОЮ 



35 

 

(2017), коливається в середньому від 13,0 до 38,0 % у загальній популяції, що 

зумовлено різними підходами до діагностики та класифікації [13, 38, 39, 45, 

195] і трансформацією її в інші автоімунні захворювання (в частини хворих) 

[168, 193]. Природа еволюції НДСТ в інші недуги не з’ясована остаточно, а 

за результатами одинадцятирічного спостереження за такими хворими 

виявлено, що у 62 % ця патологія продовжує персистувати, в той час як у 

24,0 % має зворотний розвиток, і лише в 14 % вона трансформувалася в інші 

захворювання сполучної тканини [106]. Персистуванню симптомів НДСТ 

сприяють ад’ювантні чинники, серед яких вакцинація, носіння металевих 

імплантів, токсичні викиди заводів і фабрик [38, 48]. 

НДСТ є багатофакторним і багаторівневим процесом і може 

проявлятися як на генетичному рівні, так і на рівні порушень гомеостазу 

окремих макро- та мікроелементів, а також у вигляді дисбалансу 

ферментативного і білкового обміну [2, 3, 6, 10, 17, 25, 26, 56, 74, 142]. 

З іншого боку, науковці розглядають НДСТ як основу, що визначає 

особливості перебігу асоційованої з нею патології та тенденцію до хронізації, 

частих рецидивів, визначає особливості підходів до її лікування та його 

ефективності. Шлунково-кишковий тракт належить до тих систем, які 

найчастіше залучаються в цей процес, а майже 80 % від усієї патології 

травної системи припадає на хвороби стравоходу і, зокрема, ГЕРХ, що, 

очевидно, пов’язано з мезенхімальною природою походження стравоходу 

[77, 85]. НДСТ обумовлює зміну довжини і розмірів органів травлення, і 

насамперед стравоходу, оскільки сполучна тканина є в зовнішніх його шарах 

[163]. Також при НДСТ у 68,0 % виявлявся гастроезофагальний рефлюкс 

(ГЕР), у 43,0 % – регургітація, у 33,0 % – дисфагія [137]. Водночас, за 

результатами досліджень Kondoh Y et al. (2015), ГЕР визначали тільки у 29,0 

% хворих з НДСТ і у 2,0 % обстежених на ГЕРХ без НДСТ. Окрім того, при 

НДСТ порушується рівновага між факторами агресії та захисту слизової 

стравоходу, позаяк чинники захисту слизової послаблюються [37, 130].  
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За результатами нижньостравохідної манометрії, 55 % хворих з 

патологією сполучної тканини мають зниження тонусу НСС, симптомом 

якого може бути і рефлюкс шлункового вмісту [87]. Ще одним з проявів 

НДСТ є недостатність кардії, а між її ступенем та частотою виникнення ГЕР 

існує пряма залежність [39]. Крім цього, при НДСТ часто буває запальний 

процес у слизовій оболонці нижньої третини стравоходу та посилюються 

процеси дегенерації гладком’язевих елементів, наростають явища фіброзу 

[123]. Такі зміни автори пояснюють більш інтенсивним механічним 

навантаженням на нижню третину стравоходу, ніж на інші його частини під 

час перистальтики. Часті ГЕР також здатні впливати на стан вегетативної 

нервової системи (ВНС) та поглиблювати дисфункцію сполучної тканини [8]. 

Залучення стравоходу до патологічного процесу при НДСТ пояснюється і 

накопиченням позаклітинного матриксу у сполучній тканині його стінки, 

ремоделюванням та деградацією колагену та інших сполук, а ключовими 

регуляторами цих процесів як при фізіологічних, так і при патологічних 

умовах є матриксні металопротеїнази (matrix metalloproteinase – ММР) [87, 

83, 84].  

Таким чином, як видно з аналізу літературних джерел, питання 

взаємозв’язку між НДСТ і ГЕРХ та механізмів розвитку патології стравоходу 

на тлі НДСТ необхідно вивчати докладніше. 

 

1.2. Роль обміну окремих макро- і мікроелементів та зміни активності 

матриксної металопротеїнази-9 у хворих із поєднанням синдрому 

недиференційованої дисплазії сполучної тканини та 

гастроезофагальної рефлюксної хвороби 

 

Серед механізмів, що сприяють залученню у патологічний процес 

стравоходу на тлі НДСТ, є накопичення в його сполучній тканині 

позаклітинного матриксу, ремоделювання та деградація колагену та зміни 
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активності ММП-9 [20, 84, 89]. Саме зміни активності металопротеїназ 

розглядаються як один із провідних механізмів формування дисплазії, до 

того ж ММП-9 підвищує ступінь пошкодженння сполучної тканини [20, 84]. 

Від активності ММП залежить глибина розщеплення позаклітинного 

матриксу з подальшим формуванням фіброзних змін у тканинах, а ММП-9 

підсилює гідролізацію колагену IV типу та призводить до недостатності 

кардіального сфінктера стравоходу [40].  

Як відомо, окремі мікроелементи є кофакторами матриксних 

металопротеїназ, від активності яких залежить метаболізм сполучної 

тканини, процеси синтезу і ремоделювання її основних елементів. Зокрема 

магній (Mg) впливає на активність ферментів, які беруть участь у формуванні 

колагену, надаючи сполучнотканинному матриксу пружність та еластичність 

[197]. У випадку нестачі Mg сповільнюється утворення протеїдів у СТ, 

руйнуються колагенові та еластинові волокна, полісахаридні комплекси та, 

як наслідок, відбувається активний регрес позаклітинного матриксу. Дефіцит 

Mg сприяє підвищенню активності ММП-9 і тим самим спричиняє агресивну 

деградацію – і сполучна тканина слабшає. При нестачі цього макроелементу 

можливий розвиток грануляції та порушення цілісності структури СТ, що 

призводить до втрати її міцності та механічних властивостей. Причина в 

тому, що Mg здатен інгібувати білок лізилоксидазу, який бере участь у 

поперечній зшивці ланцюгів колагену та еластину. Хронічна його нестача в 

організмі сприяє зниженню м’язевого тонусу, вираженій астенізації, 

абдомінальним болям, порушенню апетиту та сну, пілороспазму [22]. Окрім 

того, Mg відповідає за регуляцію клітинної адгезії, стан мембрани клітин, 

забезпечення активного транспорту Са і К через неї, тим самим підтримуючи 

гомеостаз [25, 43, 49–52].  

Завдяки регуляції власної концентрації Са²⁺ забезпечує проведення до 

клітин специфічного трансмембранного сигналу, бере участь в активації 

еластаз, впливаючи на гнучкість волокон еластину, тим самим зумовлюючи 
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властивості СТ. Дисбаланс цього макроелемента спричинює зміни у 

властивостях СТ та органах, до складу яких він входить [6, 49–52, 54]. До 

того ж згідно з науковими даними зниження рівня Ca²⁺ сприяє порушенню 

накопичення Zn²⁺. Цинк (Zn²⁺) своєю чергою необхідний для функціонування 

металоферментів, що регулюють ремоделювання колагену [22]. Іони цинку 

(Zn²⁺), що безпосередньо є в активному центрі ММП-9, забезпечують їхню 

катаболічну активність, а кальцій (Ca²⁺) необхідний для стабілізації молекули 

колагену [23,52,56]. 

Мідь (Cu) визначає активність фермента лізолілоксидази, яка бере 

участь в утворенні поперечних зшивок ланцюгів колагену і еластину, що 

надає сполучнотканинному матриксу еластичності та пружності. Порушення 

активності ферменту при нестачі міді призводить до порушень метаболізму 

сполучної тканини, які проявляються у вигляді еритеми, васкулітів та 

зниження еластичності шкіри.  

Марганець (Mn) активує низку ферментів, що беруть безпосередню 

участь у синтезі основних білків сполучної тканини, зокрема протеогліканів, 

колагену, тобто тих компонентів, що визначають структуру сполучної 

тканини в організмі загалом. Шляхом регуляції активності ферменту Mn-

супероксиддисмутази він виконує важливу функцію – антиоксидантну. 

Завдяки ж здатності регулювати синтез хондроітин-сульфату марганець бере 

участь у «будівництві» кісткової та сполучної тканин [2–4, 6, 14, 21].  

Дослідження рівня магнію і кальцію у хворих на НДСТ у поєднанні з 

ГЕРХ проводила Чуриліна АВ та співавтори (2010), зауваживши зниження  

рівня цих мікроелементів. На думку Koshel M et al. (2014), дефіцит магнію 

призводить до втягнення в патологічний процес інших органів і систем, у 

такому випадку необхідно призначати магнійвмісні препарати [48, 131]. 

Дефіцит магнію, калію і натрію на тлі зростання концентрації загального та 

іонізованого кальцію і загального фосфору при НДСТ також встановили 

Magomedov S et al. (2018) [142]. На їхню думку, в умовах магнієвої 
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недостатності порушується здатність фібробластів продукувати колаген та 

посилюється деградація колагенових волокон, відбувається синтез 

дефектного колагену. Такими змінами і пояснюється зростання в пацієнтів з 

поєднаною патологією дисфагії та гастродуоденальних рефлюксів, які, за 

даними Kondoh Y et al. (2015), серед хворих з НДСТ трапляються у 29,0 % 

випадків, в той час як серед хворих без НДСТ – лише у 2 % [130]. Тому 

пацієнтам з НДСТ рекомендують дієту з регульованим вмістом кальцію та 

магнію [14, 104]. Зміни мікро- та макроелементного гомеостазу організму 

корелюють з активністю металопротеїназ-2 і 9, а дослідження активності 

останніх у поєднанні з визначенням рівня Mg, Ca, Cu можна вважати цінними 

методами діагностики НДСТ і її супутніх проявів [14, 21, 25, 38–39]. 

Отже, при самостійній НДСТ фахівці зауважують певні зміни рівня 

окремих макро- і мікроелементів, а втягнення в патологічний процес інших 

органів, наприклад, стравоходу, патогенетичні механізми розвитку такої 

коморбідності необхідно вивчати докладніше, зокрема уточнити характер 

змін ММР та рівня мікро- і макроелементів. 

 

1.3. Роль простагландинів E2 та PG F2 α у розвитку 

гастроезофагеальної рефлюксної хвороби на тлі синдрому 

недиференційованої дисплазії сполучної тканини 

 

У патогенезі ГЕРХ, як і при інших кислотозалежних патологічних 

станах, одним з провідних механізмів розвитку є порушення балансу між 

факторами агресії та захистом слизової оболонки стравоходу з переважанням 

перших [124]. На тлі НДСТ у хворих з ГЕРХ частіше розвивається 

недостатність кардії, порушення функціїї нижнього стравохідного сфінктера 

(НСС), виражений запальний процес слизової нижньої третини стравоходу, 

посилюються процеси дегенерації гладком’язевих елементів, накопичується 

позаклітинний матрикс у його стінках та наростає фіброз [122]. 
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 Порушення функції НСС може сприяти формуванню постпрандіальної 

«кислотної кишені» – шару незабуференої соляної кислоти, що утворюється 

на поверхні вмісту шлунка після прийому їжі та її переходу вище діафрагми. 

При цьому резистентність слизової оболонки стравоходу (СОС) знижується, 

особливо це стосується передепітеліального бар’єру, який забезпечується 

секретом слинних та власних залоз підслизової оболонки стравоходу та 

містить муцини, немуцинові протеїни, бікарбонати, простагландини класу Е 

2 та F2α [7].  

Тимощук ОВ та спів. (2018) зауважують, що простагландини 

підвищують стійкість гастродуоденальної слизової оболонки, зменшуючи 

секрецію хлористоводневої кислоти, пепсину, збільшують кровопостачання 

слизової оболонки, стимулюють синтез бікарбонатів і слизу, тим самим 

забезпечуючи цитопротекцію [43].  

Наукове підтвердження виняткової ролі PGЕ2 у підтримці цілісності 

слизової оболонки, попередженні кислотного рефлюксу та езофагіту шляхом 

модуляції різних функцій ШКТ встановлено в дослідженнях Takeuchi K et al. 

(2018). Ці ефекти, на їхню думку, функціонально пов’язані з інгібуванням 

моторики стравоходу [201–202]. Водночас у доступній літературі нами не 

виявлено праць, у яких було б висвітлено роль різних класів простагландинів 

у захисті СОС при НДСТ. 

Простагландини як фізіологічна система з багатьма прямими та 

зворотними зв’язками регуляції беруть активну участь у контролі 

метаболізму, цитопротекції, регенерації слизової оболонки шлунково-

кишкового тракту. Незважаючи на близькість до гормонів за своєю дією, 

вони синтезуються не в ендокринних залозах, а у клітинах різних тканин 

організму, зокрема і в стінках шлунково-кишкового тракту, та чинять як 

місцевий, так і системний вплив. Зміни їхньої регуляції формуються вже на 

ранніх етапах захворювання та є важливою ланкою в його патогенезі.  
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Беззаперечним є вплив PG на гладку мускулатуру шлунково-кишкового 

тракту. Kondo T et al. (2017) провели рандомізоване дослідження на 

14 здорових чоловіках-добровольцях та довели, що простагландин Е2 

опосередковує кислотно-індуковану печію [129]. Також у цьому дослідженні 

було підтверджене зростання рівня PGE2 у слизовій оболонці нижньої 

третини стравоходу під впливом 1% хлористоводневої кислоти, показник 

якого корелював з інтенсивністю симптомів. Це дослідження показало, що 

експресія PGЕ2 пов’язана з впливом хлористо-водневої кислоти на слизову 

оболонку стравоходу, а отже, і його наслідком – печією. Takeuchi K та 

Nagahama K (2014) експериментально довели захисну роль простагландину 

Е2 щодо слизової оболонки стравоходу [201-202]. Інші ж дослідники вивчали 

вплив PGE2 на моторику стравоходу в нормі та при патології [68, 148].  

На основі проведених ними експериментальних досліджень показана 

важлива роль PGE2 у патогенезі ГЕРХ. Встановлено, що PGE2 підсилював 

тонічну релаксацію циркулярних і кругових гладких м’язів НСС та 

транзиторне скорочення і спазм повздовжніх. Розслаблення круглих гладких 

м’язів та НСС були схожі за своїм механізмом, але ступінь релаксації 

останнього був значно вищий. Також у цьому дослідженні докладно вивчався 

вплив кожного із чотирьох рецепторів PGE2 (ЕР1-4) та було встановлено, що 

ЕР1 впливає на скорочення повздовжніх гладких м’язів, а ЕР2 та ЕР4 

спричиняють переважно значну релаксацію НСС. Вибірковий вплив PGE2 на 

кожний з рецепторів, що містяться у слизовій стравоходу, підтверджує той 

факт, що від їхнього взаємобалансу залежить його моторика, а її порушення 

можуть збільшити кількість та частоту стравохідних рефлюксів.  

В іншому рандомізованому, подвійному, сліпому, плацебо-

контрольованому клінічному дослідженні Kondo T et al. (2017) підтвердили 

домінантну роль у виникненні кислотно-індукованої печії рецерторів ЕР1 

[129]. Очевидно, що це пов’язано з їхнім вибірковим впливом на поздовжні 

м’язи стравоходу, які, згідно з твердженнями Mittal RK et al. (2016), 
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відіграють ключову роль у регуляції його моторної функції [148]. Відповідно 

до приведених досліджень, яким не був би напрямок скорочення стравоходу, 

діяльність його кругових і поздовжніх м’язових шарів за нормальних умов  

синхронна, а в разі патологічних порушень моторики стравоходу між ними 

виявляють тимчасову дисоціацію. 

Також є дослідження щодо ролі PGE2 та F2а в захисті слизової 

оболонки стравоходу. Простагландини продукуює більшою мірою слизова 

оболонка шлунково-кишкового тракту, тож вони виконують функцію 

місцевих тканинних регуляторів та відіграють важливу роль у процесі 

підтримки цілісності оболонки стравоходу, кровопостачання та захисті від 

потенційних негативних факторів. Бурдули НМ, Тадтаєва ДЯ (2012) вивчали 

зміни рівнів простагландинів класу Е2 та F2а в сироватці крові у хворих на 

ГЕРХ та встановили зниження їхньої концентрації [5]. Водночас, за даними 

досліджень Сірчак ЄС та співавторів (2018), навпаки, у пацієнтів з ГЕРХ у 

2,2 раза підвищені рівні PG F2α, якщо порівнянювати зі здоровими [37]. 

Отже, у хворих з ГЕРХ, що розвинулася на тлі НДСТ, рівень 

простагландинів та їхня можлива роль у патогенезі такої поєднаної патології 

вивчена не достатньо. Зокрема, суперечливими є наукові дані про їхній вплив 

на гладку мускулатуру стравоходу, а отже, на перебіг ГЕРХ при вказаній 

коморбідній патології.  

 

1.4. Роль греліну в розвитку гастроезофагеальної рефлюксної хвороби 

на тлі синдрому недиференційованої дисплазії сполучної тканини 

 

У процесах модуляції моторики та секреції шлунково-кишкового 

тракту (ШКТ) активну участь бере пептидний гормон – грелін. Kojima M 

разом з колегами його ідентифікували ще в 1999 році, але він досі не 

достатньо вивчений, особливо при коморбідних захворюваннях, таких як 

ГЕРХ і НДСТ. Цей гормон переважно вивільняється зі шлунка і має багато 
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фізіологічних дій, зокрема стимулює споживання їжі, регулює моторику 

ШКТ, вивільняє гормон росту, впливає на рівень артеріального тиску і 

регулює складний процес енергетичного метаболізму шляхом корекції 

сигналів голоду. Крім цього, грелін є важливим термогенним регулятором, 

тому його коливання можуть призвести до дисбалансу в цьому процесі [209]. 

Згідно з критеріями Moska M and Doria A, порушена терморегуляція, а саме 

безпідставні гарячкові стани, власне, притаманна пацієнтам з дисплазією 

сполучної тканини (ДСТ) [98, 152-153, 162]. 

Рівень греліну в плазмі крові збільшується натщесерце, діє як ініціатор 

прийому їжі в людей, які мають сталий режим харчування і знижується 

відразу після неї. Усе це свідчить про важливу роль греліну в процесах 

харчової поведінки. Результати експериментального дослідження Kraft EN et 

al. (2019) вказують на те, що грелін та його ізоформи прямо впливають на 

окислення жирних кислот і ліполіз. Можливо, саме цим пояснюється те, що 

пацієнти із синдромом НДСТ з високими рівнями греліну мають астенічну 

конституцію та недостатнє відживлення. Зокрема, ІМТ у них нерідко був 

нижчий норми. Результати цього дослідження також свідчать на користь 

того, що грелін стимулює транспорт жирних кислот, впливаючи не лише на 

ліполіз, але й на скелетні м’язи. Ймовірно, внаслідок цього пацієнтам з НДСТ 

характерна проксимальна м’язева слабкість, гіпотонія та/або гіпотрофія. На 

думку цих самих авторів, грелін не самостійно змінює ліполіз, а, очевидно, 

існують ще певні додаткові сайти регулювання окислення ліпідів, і їх 

потрібно додатково досліджувати [132]. Згідно з науковими даними рівні 

цього гормону високі, коли доступність поживних речовин низька, як під час 

голодування, і зменшуються, коли достатньо енергії, як це відбувається після 

споживання їжі. Оскільки грелін стимулює рухливість шлунка і тонкої та 

товстої кишки, прискорює їх спорожнення, активно триває вивченння впливу 

цього інтестинального гормона на моторику ШКТ [128]. 

https://europepmc.org/search?query=AUTH:%22Kraft+EN%22&page=1&restrict=All+results
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За результатами експериментальних досліджень Nahata M et al. (2013), 

щурам з ГЕРХ, якщо порівнювати їх зі здоровими тваринами, характерне 

підвищення рівня периферичного ацил-греліну і, можливо, порушення 

передачі сигналу греліну [158]. В іншому дослідженні не встановлено зв’язку 

концентрації греліну з частотою симптомів ГЕРХ, а вищі його концентрації 

були пов’язані з ризиком розвитку стравоходу Барретта [199]. У свою чергу 

Tseng P-H et al (2015) встановили, що рівень греліну натще у хворих на ГЕРХ 

достовірно не відрізнявся від показника у здорових та був одинаковий у 

хворих з неерозивною та ерозивною формами [204]. 

Згідно з експериментальними даними при внутрішньовенному введенні 

греліну в концентрації 0,8–20 мкг/кг підвищується секреція хлористо-

водневої кислоти і прискорюється рухливість та спорожнення шлунка. Крім 

того, введення греліну стимулює гіпоталамічні нейрони і збільшує об’єм та 

частоту споживання їжі. Також введений грелін характеризується коротким 

періодом напіврозпаду, і ця його нестабільність створює додаткові труднощі 

щодо вивчення впливу на перебіг ГЕРХ [213]. Окремі дослідження 

підтверджують роль греліну як маркера зміни слизової оболонки шлунка та 

верхньої частини шлунково-кишкового тракту [169].  

Отже, як видно з аналізу літератури, на сьогодні недостатньо 

інформації про роль греліну при коморбідній патології, а проаналізовані 

результати неоднорідні та нерідко суперечливі, що й обумовлює актуальність 

такого дослідження. 

 

1.5. Особливості взаємозв’язку між вираженістю симптомів ГЕРХ, 

порушеннями сну та рівнем активного греліну плазми крові у 

пацієнтів із синдромом недиференційованої дисплазії сполучної 

тканини 

Диспластичні зміни в сполучній тканині, яка об’єднує в єдине ціле весь 

організм, є преморбідним тлом для розвитку багатьох патологічних станів та 
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хронічних захворювань, основною причиною змін їхньої клінічної картини, 

труднощів у ранній діагностиці та внаслідок цього – частіших ускладнень. У 

результаті пацієнти з НДСТ мають нижчі показники якості життя, якщо 

порівнювати їх із загальною популяцією [140]. Крім того, щоденний 

дискомфорт, неодноразові відвідування лікаря, потреба в діагностиці та 

тривалому, не завжди ефективному лікуванні цієї поєднаної патології 

пов’язані зі значними фінансовими витратами [97]. 

Відомо, що на регуляцію моторики та процеси спорожнення ШКТ 

помітно впливає інтестинальний гормон – грелін. Тим більше, грелін 

опосередковано, через споживання їжі, впливає на циркадні ритми організму. 

Рівень греліну плазми крові коливається щоденно, з піком у денний час та 

зниженням уночі. Його рівень також змінюється залежно від часу 

харчування. Циркулюючи в організмі, грелін може діяти на циркадну 

систему як потенційний сигнал зворотного зв’язку. Laermans J et al. (2015) 

виявили, що грелін може регулювати коливання периферичних циркадних 

ритмів [136]. А оскільки циркадна система організму високочутлива, її 

дисбаланс, на думку останніх авторів, можна розглядати як перші прояви 

захворювання. Qiu K et al. (2018) експериментально продемонстрували, що 

грелін відіграє важливу роль у порушеннях циркадного ритму при 

стеатогепатозі. 

Грелін є одним з основних гормонів, який також реагує у відповідь на 

недостатність сну та пов’язані із цим станом порушення. Експериментальне 

обмеження тривалості сну супроводжувалося підвищенням рівня греліну, 

затримкою в організмі хлориду натрію, маркерів запалення, а також сприяло 

зниженню чутливості до інсуліну та лептину [92]. Завдяки здатності греліну 

сприяти повільному засинанню та спонукати до глибокого сну він, ймовірно, 

може підвищувати сонливість [145]. Водночас роль греліну при ГЕРХ як 

самостійному захворюванні, так і її поєднанні з НДСТ не вивчена.  
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Сон і циркадний цикл відіграють ключову роль у регуляції 

енергетичного обміну. Оскільки в людини енергетичний гомеостаз 

забезпечує плановий викид ключових гормонів відповідно до циркадного 

циклу, порушений сон (скорочений або низької якості) може негативно 

впливати на процеси метаболізму. Експериментальні та клінічні 

дослідження, проведені на дорослих, показали, що як гостре, так і хронічне 

зменшення тривалості сну призводить до вищих рівнів греліну. Сон своєю 

чергою відіграє ключову роль у регуляції енергетичного обміну, впливаючи 

на прийом їжі, голод, ситість та регулює секрецію греліну [58].  

У дослідженні Motivala SJ et al. (2009), опублікованому в журналі 

«Psychoneuroendocrinology», експериментально встановлено, що хронічне 

безсоння порушує циркуляцію греліну в організмі, сприяючи його зниженню 

вночі та зростанню вдень. Така ж тенденція спостерігалася, коли пацієнт 

засинав повільніше або спав менше [154]. Erika W et al. (2015) виявили, що 

між рівнем греліну та тривалістю сну існує зворотний зв’язок (r = -0,18, p = 

0,04). Така ж асоціація між тривалістю сну та рівнем греліну підтверджена у 

працях Al-Disi D et al. (2010) та Broussard JL et al. (2016) [59, 80].  

Зокрема, Broussard JL et al. продемонстрували, що експериментальне 

обмеження сну у здорових молодих худорлявих чоловіків призводить до 

підвищення рівня греліну. McHill AW et al. (2018) у 32-денному 

лабораторному (експериментальному) рандомізованому, сліпому, плацебо-

контрольованому дослідженні із залученням дорослих пацієнтів молодого 

віку встановили, що на рівень циркулючого греліну впливають як циркадні 

ритми, так і система сон–безсоння. Водночас автори не виявили достовірної 

залежності між змінами стабільності циркадного профілю та суб’єктивними 

відчуттями голоду [80, 145]. 

З іншого боку, Yamasakі T et al. (2019) експериментально довели, що 

дефіцит сну збільшував кількість патологічних ГЕР, сприяв зростанню 

тривалості експозиції кислоти зі слизовою нижньої третини стравоходу як у 
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здорових осіб з групи контролю, так і хворих на ГЕРХ за результатами 

добової рН-метрії [209]. Натомість Navarro-Solera M et al. (2015) не виявили 

зв’язку між тривалістю сну та рівнем греліну [159]. У зв’язку з такими 

суперечливими даними питання взаємовпливу ГЕР–сон–грелін необхідно 

вивчати докладніше.  

На денну працездатність та появу надмірної денної сонливості впливає 

не лише тривалість сну, але і його якість. Згідно з науковими даними, 

приблизно у 80 % пацієнтів з діагнозом ГЕРХ бувають окремі, а у кожного 

четвертого – часті нічні симптоми, які спричинюють пробудження та 

погіршення сну. За даними Fass R et al. (2005, 2020), Orr WC et al. (2020). 

Shibli F et al. (2020), приблизно 25 % від загальної чисельності населення та 

50 % пацієнтів з ГЕРХ повідомляють про печію, яка вночі порушує сон [101–

102, 166, 190]. Також багатьом пацієнтам з ГЕРХ притаманні короткочасні 

пробудження під час рефлюксу, так званих «нічних проривів», які сприяють 

фрагментації сну і призводять до низької його якості, що своєю чергою може 

посилити чутливість до внутрішньоезофагальних подразників через 

взаємодію мозок–стравохід [209].  

Окрім того, на фізіологічному рівні під час сну скорочується активність 

перистальтичних скорочень, зменшується секреція слини, змінюється діаметр 

просвіту стравоходу завдяки релаксації НСС як окремих патогенетичних 

ланок ГЕРХ. Саме через релаксацію НСС кислий вміст шлунка проникає у 

стравохід. На відміну від здорових осіб, у хворих з ГЕРХ кількість 

спонтанних релаксацій уві сні зростає, особливо у фазі швидкого сну, яка, 

згідно з науковими даними, характеризується зниженням тонусу скелетних 

м’язів та симпатичної нервової системи. Науково підтверджено, що 

патологічні ГЕР негативно впливають на якість сну та, як наслідок, 

призводять до надмірної денної сонливості, однак у пацієнтів з ГЕРХ на тлі 

НДСТ ці явища наразі не достатньо вивчені.  
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1.6. Сучасні підходи до лікування пацієнтів з гастроезофагальною 

рефлюксною хворобою у поєднанні із синдромом недиференційованої 

дисплазії сполучної тканини 

 

Що стосується медикаментозної терапії цієї поєднаної патології в 

дорослих, то вона, на відміну від такої для дітей, майже не розроблена. 

Лікування самостійної ГЕРХ насамперед передбачає зосередження на тих 

патологічних станах, що сприяють посиленню патогенетичних ланок 

розвитку, та призначення антирефлюксної терапії.  

Препаратами вибору для фармакотерапії ГЕРХ є антисекреторні 

середники і передусім інгібітори протонної помпи (ІПП) [124, 139, 147, 186, 

189, 200]. Також для підвищення ефективності лікування і швидкої ліквідації 

симптомів можуть використовувати два шляхи, серед яких комбінація ІПП з 

альгінатами, антацидами чи прокінетиками або підвищення дози 

препарату [120, 124]. Доцільність використання фармацевтичних засобів, 

спрямованих на захист слизової оболонки стравоходу, обумовлена 

патогенезом ГЕРХ, а саме – клітинно-молекулярними механізмами 

формування запальних змін у СОС. Здоровий епітелій стравоходу забезпечує 

ефективний бар’єр проникності між рефлюксатом та ноцицепторами 

стравоходу, адже в нормі його клітини мають кислотну буферизацію і 

кислототранспортні властивості [157, 158].  

Не один десяток років у центрі уваги кислотозалежної патології 

стравоходу фігурує феномен «кислотної кишені». І хоча її поява 

постпрандіально – явище фізіологічне, все ж у пацієнтів з ГЕРХ вона 

зазвичай більша за площею та розміщена проксимальніше, тому може 

підвищувати схильність до кислотного рефлюксу, тим паче за умови 

порушення функції нижнього стравохідного сфінктера, спричиненого 

недостатністю його сполучнотканинних компонентів. Науково підтверджено, 

що «кислотна кишеня» як динамічне явище – погана мішень тільки для 
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кислотоблокувальних середників [47]. У таких випадках доцільнішим буде 

призначення комплексу кислотосупресивної терапії з альгінат-антацидною 

комбінацією, адже згідно з міжнародними протоколами лікування він може 

бути кориснішим, ніж кислотосупресивна терапія окремо [WGO, 2015]. 

Румунське товариство нейрогастроентерології провело систематичний 

науково обґрунтований аналіз, згідно з яким зробило висновки щодо переваг 

долучення до ІПП препаратів, спрямованих на захист слизової стравоходу. 

Зокрема вони зауважують, що комбінація альгінат-антацид перевершує як 

плацебо, так і антациди для лікування легких симптомів рефлюксу, а також 

добре зарекомендувала себе як додатковий середник до ІПП для лікування 

стійких його симптомів. Альгінатно-антацидний комплекс, окрім того, що 

швидко усував симптоми, майже не давав побічних проявів, сприяв 

поліпшенню якості життя [158]. Американські дослідники Leiman DA et al. 

(2017) у систематизованих дані огляду літератури теж звертають увагу на 

вищу ефективність альгінатів для лікування симптоматичних ГЕРХ, на 

противагу плацебо та антацидам [139–140]. 

За терапевтичними властивостями «Гавіскон подвійної дії» – 

лікарський засіб з комбінацією двох антацидів (карбонат Са, гідрокарбонат 

Na) і альгінату Na, що походить з водоростей Laminaria Hyperborea. Завдяки 

альгінату природного походження він володіє унікальним механізмом дії, 

формуючи на поверхні шлункового вмісту гелеподібний бар’єр у вигляді 

«рятівного плота», що перешкоджає потраплянню агресивного шлункового 

вмісту у стравохід.  

Особливо дієвим, згідно з науковими даними, він виявився у боротьбі з 

постпрандіальними «кислотними кишенями». Навіть у випадках потрапляння 

шлункового вмісту у стравохід альгінати випереджають його, захищаючи 

стінки стравоходу від негативного впливу шлункового вмісту. На користь 

«Гавіскону подвійної дії» свідчать дослідження Muller M et al. (2019), у 

якому доведено його ефективність та безпечність й окремо закцентовано на 
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ролі цього альгінатного комплексу в боротьбі із симптомом «нічного 

прориву», внаслідок якої якість сну в пацієнтів покращується [157]. На 

користь цього препарату також свідчить рандомізоване клінічне дослідження 

Coyle C et al. (2017) [94]. 

Що стосується НДСТ, то з клінічного погляду така група пацієнтів 

потребує диференційованого підходу до лікувально-профілактичних 

технологій. Лікуючи пацієнтів з коморбідною з НДСТ патологією, необхідно 

враховувати патогенетичні механізми її розвитку та активно залучати 

клініцистів різного профілю. Наразі не існує міжнародних протоколів 

лікування НДСТ, де було б прописане специфічне лікування. Важливим 

елементом лікування є правильне харчування таких пацієнтів продуктами, 

збагаченими речовинами, які активно беруть участь в обміні сполучної 

тканини.  

Основне завдання у лікуванні таких хворих згідно з науковими даними 

полягає в корекції порушень метаболізму колагену, нормалізації 

мінерального обміну, корекції імунологічного та біоенергетичного статусу. 

[1–3, 6, 14, 20, 23, 38]. Для цього використовують терапію препаратами 

магнію, вітамінами, анаболічними засобами, β-блокаторами, антагоністами 

альдостерону та препаратами амінокислот [14–15, 20, 38–39, 65, ]. Також 

пацієнтам цієї групи доцільно застосовувати препарати, що містять вітамін 

Д3, нестача якого веде до дефіциту кальцію, а отже, і  порушень кальцій-

фосфорного обміну, гальмування обміну цинку, а відтак і метаболізму 

сполучної тканини [9, 21].  

У синтезі основних структурних білків сполучної тканини важливу 

роль відіграють мікро- та макроелементи, вітаміни, що є кофакторами 

матриксних металопротеїназ [38, 40, 44]. Зокрема Mg впливає на активність 

ферментів, які беруть участь у формуванні колагену, надаючи 

сполучнотканинному матриксу пружності та еластичності [37, 48, 50].  
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Також для метаболічної підтримки функції сполучної тканини, 

стимуляції колагеноутворення велике значення має піридоксин [38]. Його 

дефіцит призводить до лущення шкіри, лупи та іноді до екземи. Маючи 

властивість впливати на рівень ендогенних амінокислот, зокрема цистеїну, 

він сприяє нормалізації кератину, основному білку сполучної тканини шкіри, 

нігтів, волосся. При дефіциті як магнію, так і піридоксину білковий синтез 

сполучної тканини сповільнюється [19, 23].  

Окрім того, вітамін В6 є універсальним переносником Mg2+ в середину 

клітини, забезпечуючи його гомеостаз. Адже дефіцит Mg2+ сприяє 

підвищенню активності MMP і тим самим спричиняє агресивну деградацію 

колагенових волокон з подальшою втратою міцності сполучної тканини.  

В останні роки почали з’являтися експериментальні роботи, які 

показують, що дефіцит магнію також може впливати на розвиток ГЕРХ. 

Відомо, що гладком’язове скорочення лежить в основі регуляції судинного 

тонусу взагалі, а баланс іонів Ca2+ та Mg2+ [56], підтримуючи адекватний 

кровотік і трофіку підслизового шару стравоходу, забезпечує 

постепітеліальний захист слизової оболонки. Тому дисбаланс і/або дефіцит 

вказаних іонів здатні порушувати процеси нервово-м’язової передачі й 

скорочень м’язів, що своєю чергою проявляється у вигляді ГЕР та 

дуоденогастральних  рефлюксів (ДГР) [4]. Зниження в організмі концентрації 

магнію сприяє важчому перебігу ГЕРХ та зниженню якості життя [15, 118]. 

Водночас у хворих на ГЕРХ на тлі НДСТ динаміка рівня Mg2+, Ca2+ та 

активності матриксних металопротеїназ під впливом препаратів, що містять 

магній і кальцій, не вивчалися.  

Отже, чітких рекомендацій щодо лікування ГЕРХ на тлі НДСТ на 

сьогодні немає. Малочисельними та недостатньо обґрунтованими є 

рекомендації щодо корекції метаболічних порушень при ГЕРХ на тлі НДСТ, 

а частота вияву такої коморбідної патології свідчить про необхідність 

пошуку нових шляхів ранньої діагностики та корекції цього процесу.  
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Результати розділу 1 опубліковані в таких наукових працях: 

1. Romash IB. Peculiarities of the course and treatment of gastroesophageal 

reflux disease in patients with syndrome of undifferentiated connective tissue 

dysplasia. (Systematic literature review). MHGCJ [Internet]. 2019 Dec. 27 [cited 

2021 Feb. 22];:76-8.  

Available from: https://mhgcj.org/index.php/MHGCJ/article/view/70. [176]. 
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РОЗДІЛ 2 

 

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

2.1. Методичне обґрунтування дизайну роботи, принципи 

формування вибірки та послідовності дослідження 

 

2.1.1. Клінічна характеристика обстежених хворих 

 

Дослідження виконане на кафедрах пропедевтики внутрішньої 

медицини і загальної практики (сімейної медицини), фізичної реабілітації та 

спортивної медицини Івано-Франківського національного медичного 

університету МОЗ України в декілька етапів за розробленим структурно-

логічним алгоритмом. 

Дизайн дослідження, враховуючи специфіку обраного нами 

контингенту пацієнтів та напрям наукового пошуку, сприяв формуванню 

чотирьох дослідних груп. Суцільним скринінгом оглянуто 378 осіб (чоловіків 

та жінок), що їх прийняли на стаціонарне лікування в Центр клінічної 

медицини університетської клініки Івано-Франківського національного 

медичного університету та в терапевтичне відділення № 2 КП «Центральна 

міська клінічна лікарня м. Івано-Франківськ», вони надали інформовану 

письмову згоду на участь в обстеженні та лікуванні. При відборі пацієнтів за 

віком ми користувалися стандартним для сучасних досліджень віковим 

інтервалом у 18–65 років. Середній вік обстежених становив 42,0±6,5 років. 

Дослідження проведене відповідно до принципів Гельсінської декларації та 

схвалено комітетом з біоетики Івано-Франківського національного 

медичного університету. 

Основними критеріями включення у досліджувані групи були такі: 

наявність ГЕРХ поєднаної із НДСТ та самостійної хвороби без супутніх 
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захворювань; наявність індивідуальної згоди пацієнта. 

Усіх хворих, щоб отримати однорідності вибірки, оцінювали за такими 

критеріями виключення з дослідження, відповідно до яких вибуло 258 

пацієнтів: 

1. Наявність супутньої патології, не передбаченої протоколом, 

онкопатології чи ожиріння, які можуть змінити фармакокінетику і 

фармакодинаміку препаратів, що застосовуватимуться в дослідженні, а також 

впливати на інтерпретацію даних (193 осіб). 

2. Хворі, в ході обстеження яких було діагностоване конкретне 

диференційоване захворювання сполучної тканини (5 осіб). 

3. Наявність у хворих супутньої нейропсихічної патології, яка могла 

впливати на співпрацю між пацієнтом та лікарем (14 осіб). 

4. Встановлення непереносимості пацієнтами препаратів або їхніх 

компонентів, що застосовуватимуться в дослідженні, на основі 

алергологічного анамнезу (9 осіб). 

5. Відмова пацієнтів від участі в дослідженні (37 осіб). 

Отже, для досягнення мети дослідження у кінцевий протокол роботи 

включено 120 пацієнтів, серед яких 65 чоловіків та 55 жінок. У 75 з них 

(ІІ група) ГЕРХ виникла на тлі НДСТ, у 45 (І група) – розвивалась як 

самостійне захворювання. Контрольну групу склали 20 практично здорових 

осіб без ознак НДСТ.  

Діагноз ГЕРХ установлювали згідно з уніфікованим клінічним 

протоколом (наказ Міністерства охорони здоров’я України від 31.10.2013 р. 

№ 943), враховуючи типові для ГЕРХ скарги, серед яких печія, дисфагія, 

регургітація, наявність різної міри езофагіту за результатами ФЕГДС, даних 

добового рН-моніторингу. Для ендоскопічної оцінки ступеня ураження 

слизової оболонки стравоходу використовували Лос-Анджелеську (LA) 

класифікацію (1998). З метою уточнення характеру патологічних рефлюксів 

проводили реєстрацію рН у нижній третині стравоходу методом добового 
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трансназального рН-моніторингу на портативному апараті 

«Ацидогастрограф» з реєстратором 1 рН-М (ТОВ «Старт», м. Вінниця). 

Додатково пацієнти заповнювали опитувальник симптомів рефлюксної 

хвороби – GERD-Q.  

Окрім традиційних загальноклінічних та загальнолабораторних методів 

дослідження, в усіх пацієнтів цілеспрямовано шукали фенотипові і 

вісцеральні ознаки синдрому НДСТ згідно з критеріями, рекомендованими 

Moska М et al. (1999, 2006), Doria A et al. (2005), критеріями Кадуріної ТІ, 

Абакумової ЛН у модифікації Мілковської-Димитрової Т, ступеня їх 

вираженості за шкалою Смольнової ТЮ (2008) [98, 152–153]. Також 

визначали наявність ознак гіпермобільності суглобів згідно з критеріями 

Carter С і Wilkinson J (1964) у модифікації Beighton P (1983). 

На етапі формування дослідних груп з метою підтвердження синдрому 

НДСТ у хворих на ГЕРХ, оцінивши фенотипічні, вісцеральні ознаки та 

провівши загально-клінічні й інструментальні дослідження вище 

перерахованими методами, в сироватці крові та добовій порції сечі цих 

пацієнтів додатково визначали специфічний біохімічний маркер 

пошкодження сполучної тканини – гідроксипролін [16]. 

Ознайомившись з процедурою обстеження та принципом лікування, всі 

пацієнти добровільно підписали письмові згоди, які відповідають протоколу 

клінічного дослідження, ухваленого комісією з питань біоетики Івано-

Франківського національного медичного університету. 

 

2.1.2. Загальна методологія роботи 

 

У результаті виконання першого етапу дослідження нами було 

проведено комплексний аналіз даних клініко-лабораторних та 

інструментальних методів діагностики і систематизація отриманих знань 

щодо ранньої діагностики супутнього синдрому НДСТ у пацієнтів з ГЕРХ. 
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На другому етапі дослідження з метою обґрунтування, чому потрібно 

додати до стандартної комплексної терапії препарати для корекції виявлених 

змін, хворі ІІ досліджуваної групи, в яких ГЕРХ перебігала на тлі НДСТ, 

були розподілені на три підгрупи (рис. 2.1), внаслідок чого утворилося 

чотири клінічні підгрупи: 

 

 

Рис. 2.1. Розподіл хворих, включених у дослідження 

 

120 хворих з ГЕРХ 

45 хворих 

ГЕРХ як самостійне захворювання 

• «Паноцид» – по 40 мг 1 р/д 

• «Гавіскон подвійної дії 

(суспензія)» – по 20 мл 

3 р/д 

75 хворих з коморбідною 

патологією 

(ГЕРХ на тлі НДСТ) 

25 хворих 

 стандартна базова терапія 

і препарат магне-В6 

• «Паноцид» – 

по 40 мг 1 р/д 

• «Гавіскон 

подвійної дії 

(суспензія)» – 

по 20 мл 3 р/д 

• «Магне-В6» – 

по 2 табл. 3 р/д 

25 хворих  

кальцій-Д3-нікомед  на тлі 

базової стандартної терапії 

• «Паноцид» – 

по 40 мг 1 р/д, 

• «Гавіскон 

подвійної дії 

(суспензія)» – 

по 20 мл 3 р/д 

• «Са-D3 

Нікомед» – по 

1 табл. 3 р/д. 

25 хворих  

препарат магне -В6 та 

кальцій-Д3-нікомед на тлі 

базової стандартної терапії 

• «Паноцид» – 

по 40 мг 1 р/д 

• «Гавіскон 

подвійної дії 

(суспензія)» – 

по 20 мл 3 р/д 

• «Магне-В6» – по 

2 табл. 3 р/д 

• «Са-D3 

Нікомед» – по 

1 табл. 3 р/д 
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І підгрупа – 45 пацієнтів з ГЕРХ без порушення з боку сполучної 

тканини, які отримували базову стандартну терапію, що включала ІПП 

«Паноцид» (діючі речовини: пантопразолу натрію півтораводного 

еквівалентно пантопразолу 40 мг; виробництво «Flamingo Pharmaceuticals 

Ltd»; номер реєстраційного посвідчення UA/2628/01/01) по 40 мг 1 р/д та 

альгінат «Гавіскон подвійної дії (суспензія)» (діючі речовини: 10 мл суспензії 

містять 500 мг натрію альгінату, 213 мг натрію гідрокарбонату, 325 мг 

кальцію карбонату; виробництво Реккітт Бенкізер Хелскер (ЮКей); номер 

реєстраційного посвідчення UA/13393/01/01) по 20мл 3 р/д після їжі та перед 

сном; 

ІІ підгрупа – 25 хворих на ГЕРХ у поєднанні з НДСТ, які отримували 

стандартну терапію ІПП «Паноцид» (діючі речовини: пантопразолу натрію 

півтораводного еквівалентно пантопразолу 40 мг; виробництво «Flamingo 

Pharmaceuticals Ltd»; номер реєстраційного посвідчення UA/2628/01/01) в 

дозі 40 мг 1 р/д, альгінат «Гавіскон подвійної дії (суспензія)» (діючі 

речовини: 10 мл суспензії містять 500 мг натрію альгінату, 213 мг натрію 

гідрокарбонату, 325 мг кальцію карбонату; виробництво Реккітт Бенкізер 

Хелскер (ЮКей); номер реєстраційного посвідчення UA/13393/01/01) по 

20мл 3 р/д після їжі та перед сном і препарат магнію «Магне-В6» (діючі 

речовини: 1 таблетка містить магнію лактату дигідрату 470 мг та 

піридоксину гідрохлориду 5 мг; виробництво Санофі Вінтроп Індастріа; 

номер реєстраційного посвідчення UA/5476/02/01) по 2 табл. 3 р/д; 

ІІІ підгрупа – 25 хворих на ГЕРХ на тлі НДСТ, які мали стандартну 

терапію ІПП «Паноцид» (діючі речовини: пантопразолу натрію 

півтораводного еквівалентно пантопразолу 40 мг; виробництво «Flamingo 

Pharmaceuticals Ltd»; номер реєстраційного посвідчення UA/2628/01/01) 

в дозі 40 мг 1 р/д, альгінат «Гавіскон подвійної дії (суспензія)» (діючі 

речовини: 10 мл суспензії містять 500 мг натрію альгінату, 213 мг натрію 

гідрокарбонату, 325 мг кальцію карбонату; виробництво Реккітт Бенкізер 
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Хелскер (ЮКей); номер реєстраційного посвідчення UA/13393/01/01) по 

20мл 3 р/д після їжі та перед сном і «Кальцій-Д3-нікомед» (діючі речовини: 1 

таблетка містить кальцію карбонату – 1250 мг, колекальциферолу – 200 МО; 

виробництво Такеда Нікомед АС; номер реєстраційного посвідчення 

UA/10610/01/01) по 1 табл. 3 р/д; 

ІV підгрупа – 25 хворих на ГЕРХ у поєднанні з НДСТ, які вживали 

препарат «Магне-В6» (діючі речовини: 1 таблетка містить магнію лактату 

дигідрату 470 мг та піридоксину гідрохлориду 5 мг; виробництво Санофі 

Вінтроп Індастріа; номер реєстраційного посвідчення UA/5476/02/01) по 2 

табл. 3 р/д та «Кальцій-Д3-нікомед» (діючі речовини: 1 таблетка містить 

кальцію карбонату – 1250 мг, колекальциферолу – 200 МО; виробництво 

Такеда Нікомед АС; номер реєстраційного посвідчення UA/10610/01/01) по 

1 табл. 3 р/д на тлі стандартної терапії ІПП «Паноцид» (діючі речовини: 

пантопразолу натрію півтораводного еквівалентно пантопразолу 40 мг; 

виробництво «Flamingo Pharmaceuticals Ltd»; номер реєстраційного 

посвідчення UA/2628/01/01) в дозі 40 мг 1 р/д і альгінат «Гавіскон подвійної 

дії (суспензія)» (діючі речовини: 10 мл суспензії містять 500 мг натрію 

альгінату, 213 мг натрію гідрокарбонату, 325 мг кальцію карбонату; 

виробництво Реккітт Бенкізер Хелскер (ЮКей); номер реєстраційного 

посвідчення UA/13393/01/01). 

 

2.2. Загально-клінічні та спеціальні методи обстеження 

 

Усім, включеним у дослідження хворим, проведено загально-клінічне 

обстеження, яке передбачало докладне вивчення анамнестичних даних, 

скарг, властивих цим патологічним станам, загальноприйняті лабораторні та 

інструментальні дослідження, такі як загальний аналіз крові і сечі, 

електрокардіографію, рентгенологічне дослідження органів грудної клітки 

(ОГК), ультразвукове дослідження органів черевної порожнини, 
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фіброезофагогастродуоденоскопію, добовий інтрагастральний рН-моніторинг 

у нижній третині стравоходу, при потребі ректосигмоскопію та іригоскопію 

з метою комплексного обстеження. Отримані дані кожного хворого вносили 

у спеціально розроблену «Карту обстеження тематичного хворого» 

(Додаток В). 

Аналіз статевого співвідношення серед обстежених пацієнтів 

наведений на рисунку 2.2. Цифри на ньому свідчать, що серед обстежених 

з коморбідною патологією 45,8 % становили жінки та 54,2 % – чоловіки. 

 

 

Рис. 2.2. Розподіл хворих з коморбідною патологією за статтю 

 

Згідно з даними таблиці 2.1, у кожній з досліджуваних груп гендерне 

співвідношення було майже однаковим, хоча серед чоловічої статі 

простежувалася вища схильність до проявів патології, що є предметом 

нашого аналізу, особливо у випадку її коморбідного перебігу.  

За віком пацієнтів можна охарактеризувати як вибірку з молодими 

дорослими репрезентантами (згідно із сучасними настановами ВООЗ, 

«молоді дорослі» – особи у віці до 44 років), кількість чоловіків і жінок була 

рівномірна в кожній групі (табл. 2.1).  

Дані щодо виявлення супутньої патології серед обстежених подані 

в таблиці 2.3. Як видно з поданих в таблиці 2.3 даних, у пацієнтів з ГЕРХ на 

тлі НДСТ на 43,5 % частіше виявляється хронічний холецестит у поєднанні 
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з дискінезією жовчевивідних шляхів (χ2=21,95, рχ2<0.001), на 31,6 % частіше 

діагностували ерозивні ураження шлунка та дванадцятипалої кишки 

(χ2=5,75, рχ2<0.01) ніж у пацієнтів без коморбідної патології.  

Таблиця 2.1. 

Розподіл досліджуваних груп хворих за віком та статтю 

Показник І 

(n=45) 

ІІ 

(n=25) 

 

ІІІ  

(n=25)  

 IV  

(n=25)  

Контроль

на 

група 

Розподіл за віком 46,2±3,03 36,2±3,03 32,2±3,03 29,2±3,03 22,2±3,03 

Розподіл 

за статтю 

(абс.,%) 

Чол. 23 51,2 14 56,0 15 60,0 13 52,0 10 50,0 

Ж. 22 48,8 11 44,0 9 40,0 12 48,0 10 50,0 

 

Таблиця 2.3. 

Супутня патологія в обстежених пацієнтів 

 

Групи дослідження 

 

 

 

Супутня патологія 

ГЕРХ 

n=45 

ГЕРХ+ 

НДСТ 

n=75 

 

χ2 

df=1 

 

рχ2 

 

абс. % абс. % 

Ерозивні ураження шлунка та 

дванадцятипалої кишки 

11 24,4 42 56,0 11.36 <0.01 

Хронічний холецистит. Дискінезія 

жовчевивідних шляхів 

14 31,1 56 74,6 21.95 <0,001 

Хронічний панкреатит 2 20,0 12 16,0 3,64 >0.05 

 

2.2.1. Методи оцінки вісцеральних та фенотипових маркерів 

синдрому недиференційованої дисплазії сполучної тканини в 

обстежених хворих 

 

Оцінку вісцеральних та фенотипових маркерів синдрому НДСТ 

здійснювали відповідно до критеріїв, рекомендованих Moska М et al. (1999, 
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2006), Doria A et al. (2005), Кадуріної ТІ, Абакумової ЛН у модифікації 

Мілковської-Димитрової Т [11, 12, 10]. 

Також визначали наявність ознак гіпермобільності суглобів відповідно 

до критеріїв Carter & Wilkinson (1964) у модифікації Beighton P (1983) за 

бальною шкалою, де один бал – це наявність патологічного перерозгинання в 

одному суглобі з одного боку. При двосторонній локалізації максимальна 

величина показника становить 9 балів. Згідно із знормами, сума 1-2 бали за 

такими критеріями свідчить про варіант норми, 3-4 бали – легкий, 5-8 балів – 

середній, 9 балів – виражена (генералізована) гіпермобільність суглобів. 

Додатково виявляли симптом великого пальця, Стейнберга (великий 

палець виступає за ліктьовий край кисті при охопленні його іншими 

пальцями) та Валкера-Мурдоха (зведені разом великий палець та мізинець 

охоплюють все зап’ястя), симптом великого пальця руки [38–39]. 

Щоб оцінити сукупність і тяжкість клінічних проявів НДСТ, 

користувалися бальною шкалою Смольнової ТЮ та співавторів, які 

розділили всі ознаки дисплазії сполучної тканини на великі та малі, 

враховуючи типові морфологічні критерії. Згідно із цією шкалою, при сумі 

балів до 9 у хворого діагностують ДСТ легкого ступеня тяжкості, від 10 до 

16 – середнього, від 17 і вище – тяжкого ступеня відповідно.  

 

2.2.2. Методи оцінки якості сну в обстежених хворих 

 

З метою виключення СОАС усі пацієнти були опитані відповідно 

до вимог Берлінської анкети (Berlin questionnaire, 1997). Пацієнти, які мали 

середній або високий ризик щодо СOАС, згідно з алгоритмом оцінювання 

анкети не були включені до цього дослідження. 

Денна сонливість – важливий симптом для діагностики патології сну, 

а найзручнішим та найдоступнішим методом її визначення є шкала 

The Epworth Sleepiness Scale (ESS, 1990-97). Згідно з науковими 
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дослідженнями, актуальність цієї шкали така висока, що її нерідко називають 

«золотим стандарном» оцінки денної сонливості [165, 144, 138, 156]. 

За допомогою цього опитувальника вивчають особливості денної сонливості 

в різних життєвих ситуаціях та її вплив на якість життя. Опитувальник має 

високий рівень ефективності з виявлення порушень сну, складається з восьми 

запитань та оцінює звичний стан життя опитуваного. На вибір було 

представлено чотири варіанти відповіді для кожної ситуації, які оцінювалися 

таким чином: 0 балів – ніколи би не заснув/не задрімав; 1 бал – дуже 

незначна ймовірність заснути чи задрімати; 2 – ймовірно засну чи задрімаю; 

3 – дуже велика ймовірність, що задрімаю. Підсумувавши отримані дані, 

особа, що набрала 1–6 балів, має нормальний сон; 7–8 балів свідчили про 

помірну сонливість; 9 балів і вище – це виражена денна сонливість. 

 

2.2.3. Методи оцінки якості життя обстежених хворих 

 

Щоб докладніше вивчити стан пацієнтів, використовувалася коротка 

форма опитувальника Medical Outcomes Study 36-Item Short-Form Health 

Status (SF-36 ) Ware et al. (1993) та опитувальника гастроентерологічного 

хворого GSRS (Gastrointestinal Simptom Rating Scale) (Svedlund J, Dimenäs E, 

Wiklund I, 1995).  

Кожному пацієнтові було запропоновано заповнити опитувальник SF-

36, що складається з 36 питань, згрупованих у вісім доменів: фізичне 

функціонування (PF), соціальне функціонування (SF), обмеження ролі, 

пов’язані з фізичними проблемами (RP), обмеження ролі, пов’язані з 

емоційними проблемами (RЕ), психічним здоров’ям (МH), життєвою 

силою (VТ), болем у тілі (VP) та сприйняттям загального стану 

здоров’я (GH). Показники кожної шкали складені таким чином: що вище 

значення показника (від 0 до 100), то краща оцінка за обраною шкалою. З них 

формують два параметри, які оцінюють вісім концепцій здоров’я: 
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психологічний і фізичний компоненти. До фізичних компонентів належать 

такі: GH – загальне сприйняття здоров’я, PF – обмеження у фізичних 

навантаженнях через проблеми зі здоров’ям, RP – обмеження у звичайній 

рольовій діяльності через фізичні проблеми зі здоров’ям, BP – тілесні болі. 

До психічних компонентів належать такі: SF – обмеження в соціальній 

діяльності через фізичні або емоційні проблеми, MH – загальне психічне 

здоров’я (психологічний дистрес і самопочуття, RE – обмеження у звичайній 

рольовій діяльності через емоційні проблеми, VT – життєздатність (енергія і 

втома). Показники кожної шкали варіюються між 0 і 100, де 100 – повне 

здоров’я. Результати мають вигляд оцінок у балах, складених таким чином, 

що вища оцінка вказує на вищий рівень ЯЖ. Для цих двох підсумкових шкал 

оцінка <50 відображає гірший показник порівняно із середнім балом 

загальної сукупності. Опитувальник – загальний, може використовуватися як 

для хворих з різною патологією, так і для популяційних досліджень. Він 

виявився показовим у безлічі клінічних досліджень, простий у використанні.  

GSRS – це специфічний опитувальник, який складається з 15 питань, 

об’єднаних у п’ять кластерів для докладного вивчення симптомів, 

що відображають рефлюкс, біль у животі, розлад травлення, діарею та 

закреп. GSRS має семибальну шкалу типу Лікерта, де «1» означає, що 

проблемних симптомів немає, а «7» – що немає дуже проблемних симптомів. 

Надійність та обґрунтованість цього опитувальника добре задокументовані, 

значення норм для загальної сукупності – доступні [136]. 

 

2.3. Методики лабораторних методів дослідження обстежених хворих 

 

2.3.1. Методика визначення рівня мікро та макроелементів 

 

Щоб дослідити вміст Mg, Ca, Fe, Cu, Zn, Mn в еритроцитарній масі, 

ми використовували метод атомно-абсорбційної спектрофотометрії 
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на апараті С-115 ПК, що ґрунтується на розпиленні розчину мінералізату 

в повітряно-ацителеновому полум’ї і вимірюванні резонансного поглинання 

атомів досліджуваного елементу.  

На першому етапі ми проводили суху мінералізацію біологічного 

зразка, яким була еритроцитарна маса, що висушувалася на електричній 

плитці зі слабким нагрівом при середній температурі 150° С. Після цього 

тиглі поміщали в холодну електропіч, поступово нагріваючи її до 450° С 

протягом 10-15 годин доти, поки попіл не набував однорідного білого 

забарвлення.  

Отриманий попіл розчиняли в тиглі при нагріванні в азотній кислоті та 

переносили у спеціальну мірну колбу. У випадку неповного розчинення 

попелу його перерозчиняли у співвідношенні 1:1 в хлористо-водневій кислоті 

та відфільтровували. Цикли обробка кислотою – сушка –озолювання можна 

повторювати декілька разів, якщо потрібно. 

Метод атомно-абсорбційного аналізу – відносний метод, тому при його 

використанні необхідне калібрування. Тож ми попередньо калібрували 

прилад на спеціальних стандартних зразках. Розпилюючи в полум’ї нульовий 

стандарт, ми встановлювали показники приладу на нуль, а тоді визначали 

почергово абсорбцію досліджуваних розчинів, промиваючи систему після 

кожного заміру дистильованою водою. Комп’ютерна система приладу 

розраховує концентрацію мікроелементів у розчинах відповідно до значень 

абсорбції. 

 

2.3.2. Методика визначення оксипроліну 

 

З метою оцінки обміну колагену ми визначали концентрацію 

оксипроліну (ОП) в сироватці крові та добовій порції сечі 

фотоколориметричним методом. Визначення вільного оксипроліну 

в сироватці крові здійснювали  таким чином: до 0,25 мл її зразка додавали 
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охолоджений до 4°С етанол, перемішували та ставили на 15 хв 

у холодильник. Після цього пробу центрифугували протягом 15 хв 

при швидкості 3000 об/хв. Надосадову речовину випарювали, а осад 

розчиняли згідно із затвердженою методикою. Готову пробу знімали 

на спектрофотометрі ULAB 108UV при довжині хвилі 540 нм. Реферативні 

норми – в межах 43,5–73,3 мкмоль/л. 

Визначення оксипроліну в добовій порції сечі полягає в окисленні 

гідроксипроліну гідрогену пероксидом до піролу в лужному розчині 

за наявності іонів купруму, видаленні надлишку гідрогену пероксиду 

й утворенні рожевого забарвлення з парадиметиламінобензальдегідом 

(реактив Ерліха) в кислому середовищі. Інтенсивність забарвлення розчину 

прямопропорційна концентрації гідроксипроліну та визначалася на 

спектрофотометрі ULAB 108UV. Реферативні норми для людей до 20 років – 

422–610 мкмоль/добу, після 20 років – 125–209 мкмоль/добу. 

 

2.3.3. Методика визначення ММП-9 у сироватці крові 

 

У всіх обстежених, що включені в дослідження на другому етапі, 

в сироватці крові визначали концентрацію ММР-9 імуноферментним 

методом на апараті «Immuno Chem-2100, Microplate Reader», застосовуючи 

лабораторний набір «The RayBiotech Human MMP-9 Ensyme Immunoassay 

Kit» (USA) та записуючи в пг/мл. Цей набір призначений для кількісного 

визначення ММР-9 in vitro в сироватці крові. 

У лунки 96-луночкового мікропланшета, дно яких покрите антитілами 

до ММР-9, вносили стандарти та дослідні зразки по 100 мкл, накривали їх 

адгезивною плівкою. Протягом інкубації 2,5 години при кімнатній 

температурі, обережно помішували. ММР-9 з досліджуваних зразків 

зв’язувалася з антитілами, іммобілізованими на дні лунок планшета. 

Промивку ми здійснювали за допомогою автоматичного пристрою Thermo-
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Shaker ImmunoChem-2200 4 рази 1×буфером для промивань, використовуючи 

по 300 мкл буфера на лунку для одного циклу промивки.  

Між циклами промивки ми цілком видаляли рідину з мікропланшета, 

відтак – вносили в лунки по 100 мкл біотинілірованих антитіл до ММР-9. 

Щоб видалити антитіла, що не зв’язалися, лунки мікропланшета ми 

промивали відповідно до вищевказаної методики, і в них вносили кон’югат 

HRP-стрептовідину з пероксидазою хріну. Після інкубації (45 хв при 

кімнатній температурі) лунки мікропланшета ми повторно промивали та 

вносили в них розчин ТМБ субстрату по 100 мкл у лунку (інкубуючи 45 хв 

при кімнатній температурі), що давало блакитне забарвлення.  

При внесенні стоп-розчину по 50 мкл у кожну лунку колір розчину 

змінювався з блакитного на жовтий. Інтенсивність забарвлення пропорційна 

кількості зв’язаного ММР-9. Ми негайно визначали абсорбцію при 450 нм 

у мікропланшетному рідері з фільтром 450 нм – ImmunoChem-

2100. Microplate Reader. Відтак ми розраховували середнє значення абсорбції 

для кожного дубля стандартів та досліджуваних зразків, будуючи 

калібрувальну криву. 

 

2.3.4. Методика визначення простагландинів E2 та F2α у сироватці 

крові 

 

Усім обстеженим пацієнтам у сироватці крові методом 

імуноферментного аналізу (ІФА) ми проводили визначення показників PGE2, 

використовуючи тест-систему Prostaglandin E2 Essay, Parameter™, R&D 

systems a biotechne® brand (USA). 

У цій системі використовується кількісний імуноферментний аналіз, 

заснований на конкурентному зв’язуванні, за якого PG E2, що є у зразках, 

конкурує з фіксованою кількістю кон’югованого з пероксидазою хріну PG E2 

за сайти зв’язування на мишачих моноклональних антитілах, які в процесі 
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інкубації зв’язуються із спеціальними антитілами, сорбованими в луночках 

мікропланшета. Наступна трикратна промивка видаляє незв’язаний кон’югат 

та незв’язані компоненти зразків, після чого в лунки вноситься стоп-розчин, 

спостерігається зміна забарвлення з блакитного на жовтий колір. Таким 

чином кольорову реакцію зупиняють та знімають оптичну щільність луночок 

за допомогою спектрофотометра. Інтенсивність забарвлення зворотно 

пропорційна кількості PG E2, що є у зразках. 

Щоб уникнути розведення зразків та підвищити точність діагностики, 

ми проводили екстракцію кожного зразка PG E2 з паралельною екстракцією 

контрольного насиченого зразка. Визначення PG F2α ми здійснювали також 

методом ІФА, використовуючи тест-систему PGF2a ELISA kit фірми Enzo 

Life Sciences  Inc. ВСМ Diagnostics (США). 

Методика аналізу заснована на конкурентному імуноферментному 

аналізі і призначена для кількісного визначення PG F2α. У ході постановки 

аналізу використовуються поліклональні антитіла до PG F2α з метою 

конкурентного зв’язування PG F2α, що є в лабораторних зразках. 

До всіх лабораторних зразків згідно з вказівкою виробника був доданий 

інгібітор простагландин-синтетаз, такий як індометоцин, у дозі до 10 мкг/мл. 

Також, щоб підвищити точність вимірювань, проводилася екстракція 

лабораторних зразків згідно з інструкціями виробника тест-системи. PG F2α 

стандарти готували безпосередньо перед постановкою аналізу з показниками 

50000, 5000, 2000, 500, 125, 31.25, 7.8, 1.95 пг/мл відповідно.  

Стандарти та підготовлені зразки наносили на дно лунок, а всі інші 

реагенти з метою уникнення контамінації – на стінки. При роботі зі зразками 

використовували чисті одноразові наконечники для кожного реагенту та 

зразка, дотримуючись правил безпеки для зниження ймовірності контамінації 

зразків ендогенною лужною фосфатазою. Також важливим моментом було 

змочування піпетки перед дозуванням. 
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Процедура аналізу отриманих зразків проводилася згідно із 

затвердженими методиками, рекомендованими виробниками. Оптичну 

щільність зразків ми визначали в мікропланшетному рідері ImmunoChem-

2100. Microplate Reader: для PG F2a з фільтром 405 нм; для PG E2 – 450 нм, 

використовуючи фільтри порівняння 540 нм. 

 

2.3.5. Методика визначення греліну у плазмі крові 

 

Визначення активного сумарного греліну в зразках плазми крові ми 

здійснювали методом імуно-ферментного аналізу, використовуючи набір 

реактивів The RayBio® Human Ghrelin Ensyme Immunoassay Kit (RayBiotech, 

Inc. USA). Згідно з Ulasoglu et al. (2013), нормальні рівні греліну можуть 

дуже широко варіюватися. Це спричинено, на думку авторів, тим, що немає 

єдиної методики забору, зберігання біологічного матеріалу та процедури 

визначення, а є натомість велика різноманітність комерційних лабораторних 

наборів. Тому Ulasoglu et al. (2013) рекомендували стандартизувати 

процедуру забору біологічного матеріалу, а основний акцент зробити на 

методиці його зберігання, яка повинна бути спрямована на максимальне 

збереження молекули греліну.  

Молекула греліну нестабільна, період напіврозпаду дуже короткий 

(приблизно 60 хвилин), а сироваткові естерази легко його  розщеплюють до 

неактивної форми. З метою збереження молекули греліну, керуючись 

рекомендаціями виробника тест-системи, в усі біологічні зразки ми додавали 

інгібітор протеолізу (апротинін), щоб інгібувати естеразну активність. У 

попередньо підготовлену пробірку, яка вміщала 2,5 мг EDTA-2Na та 

1000 Kallikrein Inhibitor Unit (KIU) апротиніна, ми додавали 2 мл цільної 

крові, обережно перемішували та протягом перших 15 хв від забору 

центрифугували отриманий зразок.  
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Центрифугування ми проводили на швидкості 1500 обертів на хвилину 

протягом 15 хв при температурі 4° С. Отримані зразки плазми крові ми 

одразу ж ацидифікували (підкислювали), обробивши 0,2 мл 1 М HCl, 

оскільки науково підтверджено, що ацидифікація сприяє збереженню стійкої 

концентрації греліну у плазмі. До проведення лабораторного аналізу 

отримані зразки зберігалися при середній температурі -30° С. Процедура 

аналізу отриманих зразків проводилася згідно із затвердженою методикою, 

рекомендованою виробником.  

 

2.4. Методики інструментальних методів дослідження обстежених 

хворих 

 

Діагноз ГЕРХ ми встановлювали за критеріями уніфікованого 

клінічного протоколу (наказ Міністерства охорони здоров’я України від 

31.10.2013 р. № 943) з урахуванням скарг, даних ендоскопічного 

дослідження, результатів добової інтрагастральної рН-метрії. Для 

ендоскопічної оцінки ступеня ураження стравоходу ми використовували Лос-

Анджелеську (LA) класифікацію (1998).  

Для встановлення характеру патологічних рефлюксів ми проводили 

реєстрацію рН у нижній третині стравоходу (за методикою 

проф. Чернобрового ВМ) методом добового трансназального рН-моніторингу 

на портативному апараті «Ацидогастрограф» з реєстратором 1 рН-М 

(ТОВ «Старт», м. Вінниця). За допомогою добового моніторингу рН 

стравоходу можна безпосередньо виміряти загальний час впливу кислоти на 

стравохід, частоту епізодів рефлюксів і простежити взаємозв’язок між 

симптомами та появою епізодів рефлюксу. 

У ході обстеження ми використовували рН-мікрозонд, введений 

трансназально. Електрод розміщували на 5 см вище проксимального краю 
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нижнього стравохідного сфінктера. Місце росташування нижнього 

стравохідного сфінктера визначають за такою формулою: 

L=45+((H – 175)/4) (см),                         (2.1) 

де L – відстань від краю ніздрі пацієнта (см); Н – зріст пацієнта (см). 

Пацієнтам ми рекомендували відмовитися від вживання кави, 

фруктових соків й антацидів та пропонували вести щоденник подій, зокрема 

чітко позначати час виникнення симптомів рефлюксу. Дані рН-метрії ми 

реєстрували портативним апаратом «Ацидогастрограф АГ-1рН-М» (Україна). 

Калібровку зондів перед кожним застосуванням здійснювали в буферних 

розчинах, виготовлених зі стандарт-титрів, які мають фіксоване значення рН, 

а саме 1,68; 4,01; 6,86 при температурі розчинів 37º С (використовували 

термостат). 

У ході дослідження ми дотримувалися положень Ліонського консенсусу 

«Lyon Сonsensus 2017 (LC-2017), розраховуючи за допомогою комп’ютерної 

програми аналізу даних такі показники: відсоток часу з рН в нижній третині 

стравоходу менший від 4,0; відсоток часу з рН у стравоході менший від 4,0 

у горизонтальному положенні тіла; відсоток часу з рН у стравоході менший 

від 4,0 у вертикальному положенні тіла; сумарна кількість рефлюксів за добу; 

кількість рефлюксів, що тривали більше ніж 5 хвилин кожен; тривалість 

найдовшого рефлюксу. На основі цих даних у комп’ютерній програмі ми 

обраховували показник DeMeester. Якщо його значення більше за 14,72, це 

вказує на наявність кислотного рефлюксу. Високий показник DeMeester 

також пов’язаний з наявністю ендоскопічних змін, спричинених езофагітом, 

килою стравохідного отвору діафрагми, порушеннями моторики стравоходу 

[160; 182].  

Характер гастроезофагального рефлюксу ми також оцінювали за 

величиною патологічного закислення стравоходу (acid exposure time – AET). 

Науково підтверджено, що AET є валідним параметром, який може розрізняти 

фізіологічний та патологічний рефлюкси [160, 184]. Керуючись положеннями 
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LC-2017, цей параметер ми вважали достовірно нормальним при значенні 

меншому ніж 4%, а достовірно патологічним – при значенні вищому від 6%. 

Якщо цей показник перебував у межах вказаного інтервалу, тобто потрапляв 

у межі «непереконливих значень», то ми додатково оцінювали кількість 

рефлюксів за добу. Згідно з положеннями LC-2017, кількість рефлюксних 

епізодів більше ніж 80 – остаточно ненормальна, менше ніж 40 – фізіологічна, 

а проміжні показники – непереконливі [107, 110, 184]. 

 

2.5. Статистичні методи дослідження 

 

Статистичний аналіз результатів ми проводили за допомогою 

програмних пакетів STATISTICA 7.0. та пакету статистичних функцій 

програми Microsoft Excel. Для опису кількісних ознак ми використовували 

середнє арифметичне (M), стандартну похибку (±m). Достовірність 

отриманих показників ми підтверджували, розраховуючи похибки для 

відносних величин, а вірогідність різниці даних у порівнюваних групах 

доводили на підставі розрахунку коефіцієнта t (Стьюдента) і визначення за 

таблицею точності безпомилкового прогнозу. Порівняння якісних ознак ми 

здійснювали шляхом розрахунку критерію хі-квадрат з використанням 

аналізу таблиць χ2-розподілу.  

Кореляційний аналіз ми проводили за коефіцієнтом Пірсона. На напрям 

зв’язку вказував знак «-» – зв’язок зворотний, або «+» – прямий зв’язок. Силу 

кореляційного зв’язку ми оцінювали за такими градаціями: r = 0,3 – слабкий, 

r = 0,3-0,5 – помірний, r = 0,5-0,7 – значний, r = 0,7-0,9 – сильний, r = 0,9-

0,99 – дуже сильний. Для опису кількісних ознак ми використовували 

медіану (Me), моду (Мо) та інтерквартильний розмах: нижній – верхній 

квартиль (LQ-HQ). Ми розраховували відношення шансів – «оdds ratio» (OR), 

стандартну похибку відношення шансів (S) та оцінювали статистичну 

значимість цього зв’язку шляхом розрахунку його 95 % довірчого інтервалу – 
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«confidence interval» (CІ): нижньої та верхньої його границь. За критичний 

рівень значимості при перевірці статистичних гіпотез ми брали показник 

0,05 [15]. 

 

Результати розділу 2 опубліковані в таких наукових працях: 

1. Міщук ВГ, Ромаш ІБ, винахідники. ДВНЗ «Івано-Франківський 

національний медичний університет», патентовласник. Спосіб діагностики 

недиференційованої дисплазії сполучної тканини у хворих на гастро-

езофагальну рефлюксну хворобу Патент України на корисну модель 

№136801. 2019 Вер 10. (Здобувач надала ідею розробки даного патенту, 

зібрала та опрацювала матеріали, сформувала заявку та формулу патенту, 

підготувала до друку. Професор Міщук ВГ надав консультативну допомогу 

щодо написання та оформлення патенту). [16] 

2. Міщук ВГ, Ромаш ІБ. Спосіб діагностики недиференційованої дисплазії 

сполучної тканини у хворих на гастро-езофагальну рефлюксну хворобу. 

Перелік наукової (науково-технічної) продукції, призначеної для 

впровадження досягнень медичної науки у сферу охорони здоров’я, випуск 

№ 6, 2020 рік, реєстраційний № 36/6/19. (Здобувач надала ідею розробки, 

зібрала та опрацювала матеріали, сформувала заявку на нововведення. 

Професор Міщук ВГ надав консультативну допомогу щодо написання та 

оформлення заявки на нововведення). [18] 
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РОЗДІЛ 3 

 

ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ГАСТРОЕЗОФАГАЛЬНОЇ РЕФЛЮКСНОЇ 

ХВОРОБИ В ПОЄДНАННІ ІЗ СИНДРОМОМ НДСТ В ОБСТЕЖЕНИХ 

ПАЦІЄНТІВ, МЕХАНІЗМИ ОБТЯЖУВАЛЬНОГО ВПЛИВУ ЦІЄЇ 

ПОЄДНАНОЇ ПАТОЛОГІЇ 

 

3.1. Клінічні особливості перебігу поєднаної патологїї в 

обстежених пацієнтів 

 

Дані про частоту та характер прояву окремих клінічних симптомів у 

хворих з поєднаною патологією та їх порівняння з клінічними проявами 

в обстежених на ГЕРХ без НДСТ подані у таблиці 3.1.  

Результати оцінки клінічних проявів ГЕРХ на тлі синдрому НДСТ та 

без нього свідчать про перевагу стравохідних проявів ГЕРХ як серед 

пацієнтів І, так і ІІ досліджуваних груп. Зокрема, частка стравохідних проявів 

серед хворих з коморбідною патологією становила 76,0%, а у випадку ГЕРХ 

без НДСТ – 57,7%. Своєю чергою позастравохідні прояви у хворих ІІ групи 

становили 24,0%, а серед І групи – 42,3% (χ2=4,379, рχ2<0,05). Ми 

встановили, що провідним симптомов в обох групах була печія. Вона 

турбувала 92,0% пацієнтів з ГЕРХ, а розвинулася на тлі недостатності 

сполучної тканини. Серед хворих без коморбідної патології на печію 

скаржилися 77,7 % обстежених.  

У ході клінічного опитування з’ясовано, що біль в епігастрії та за 

грудиною, в її нижній третині в горизонтальному положенні і/або при 

нахилах тулуба вперед, що є не менш важливим симптомокомплексом 

патології, на 37,3% випадків частіше траплявся серед пацієнтів із ГЕРХ на тлі 

НДСТ, ніж при ГЕРХ без НДСТ (χ2=15,96, рχ2<0,001). Воднчас хворих ІІ 

групи значно частіше турбував присмак гіркоти/кислого в роті (χ2=18.0, 



74 

 

рχ2<0,001), відрижка повітрям, їжею (χ2=10,47, рχ2<0,001), і, очевидно, як 

наслідок цього частіше з’являється захриплість та відчуття першіння в горлі 

(χ2=11,2, рχ2<0,001). 

Таблиця 3.1. 

Частота основних клінічних проявів ГЕРХ на тлі 

недиференційованої дисплазії сполучної тканини та без НДСТ 

Клінічні групи 

 

Скарги хворого 

I група 

n=45 

ІІ група 

n=75 

χ2 

df=1 

рχ2 

абс. % абс. % 

Стравохідні прояви ГЕРХ 26 57,7 57 76,0 4,379 р<0.05 

Печія 35 77,7 69 92,0 4,92 0,027 

Біль в епігастрії та за грудиною в її 

н/3 в горизонтальному положенні 

і/або при нахилах тулуба вперед 

15 33,3 53 70,6 15,96 <0,001 

Поява плями на подушці 

в ранковий час 

– – 7 9,3 4,46 0,035 

Надмірне слиновиділення 3 6,6 13 17,3 2,77 0,097 

Блювота, нудота 6 13,3 24 32,0 5,23 0,023 

Відрижка повітрям, кислим 19 42,2 54 72,0 10,47 <0,01 

Порушення апетиту 15 33,3 45 60,0 8,0 <0,01 

Присмак гіркоти/кислого в роті 27 60,0 69 92,0 18,0 <0,001 

Неприємний запах з рота, особливо 

вранці 

26 57,7 56 74,7 3,707 0,055 

Почуття утрудненого / болючого 

ковтання 

7 15,5 13 17,3 0,064 0,801 

Позастравохідні прояви ГЕРХ 19 42,3 18 24,0 4,379 р<0.05 

Захриплість, відчуття першіння 

в горлі 

14 31,1 47 62,6 11,2 <0,001 

Покашлювання 11 24,4 37 49,3 7,259 <0,01 

Біль за грудиною  5 11,1 19 25,3 3,55 0,060 

Відчуття перебоїв у ділянці серця 7 15,5 13 17,3 0,064 >0,05 

 

У 49,3% хворих з такою коморбідністю виникають періодичні 

покашлювання, натомість серед пацієнтів з ГЕРХ цей симптом з’являвся 

у 24,4% (χ2=7,259, рχ2<0,01). Порушення апетиту частіше траплялися серед 

пацієнтів з коморбідною патологією, що, очевидно, пов’язано з обтяжливим 
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впливом болю, печії та інших диспептичних симптомів. У групі із супутньою 

дисплазією 60,0% пацієнтів мали порушення апетиту, а у групі хворих без 

порушень сполучної тканини – тільки 33,3 % (χ2=8,0, рχ2<0,01). Не маючи 

статистично вагомої різниці, такі явища, як біль за грудиною при 

проходженні їжі, поява плями на подушці в ранковий час, надмірне 

слиновиділення, блювота, нудота, загальна слабкість, почуття утрудненого/ 

болючого ковтання, неприємний запах з рота, особливо вранці, були більш 

вираженими серед пацієнтів з ГЕРХ на тлі синдрому НДСТ, аніж при ГЕРХ 

без диспластичних порушень. 

У ході дослідження всім пацієнтам було розраховано ІМТ. Серед 

пацієнтів з ГЕРХ, яка перебігала на тлі НДСТ, цей показник становив 

18,2±1,93 кг/м², натомість серед пацієнтів з ГЕРХ без НДСТ – 23,2±3,03 кг/м². 

Щодо факторів ризику розвитку ГЕРХ в обстежених пацієнтів 

(табл. 3.2), то майже в кожного було виявлено один або й більше факторів 

ризику розвитку ГЕРХ. Не було жодних факторів ризику тільки у 8,8% 

пацієнтів з ГЕРХ та 2,6% хворих з ГЕРХ на тлі НДСТ. Обтяжений анамнез 

щодо захворювань верхніх відділів ШКТ мали 20% пацієнтів з ГЕРХ та 

32,0% хворих з НДСТ, а по захворюваннях біліарної системи – 13,3 % та 17.3 

% відповідно. Харчові порушення внаслідок вживання гострих, пряних, 

кислих продуктів були властиві для 24,4% пацієнтам І групи та 25,3% – ІІ 

групи, жирних та висококалорійних продуктів – 17,7% та 30,6%.  

Як можливий фактор ризику розвитку ГЕРХ ми вивчали 

медикаментозний анамнез обстежених пацієнтів, зокрема вживання 

лікарських препаратів, здатних впливати на тонус НСС. Серед обстежених 

нами хворих у 11,1% І-ї групи і 2,6 % ІІ-ї групи виявлено перераховані вище 

фактори ризику. Шкідливі звички, такі як куріння та вживання алкоголю, 

згідно з інформацією від пацієнтів, були у 20% та 6,6% хворих з ГЕРХ, в той 

час як у пацієнтів з ГЕРХ та НДСТ – 14,6% та 9,3%. Про наявність факторів 
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ризику, пов’язаних з виконанням професійних обов’язків, повідомили 8,8% 

хворих з ГЕРХ та 2,6% – хворих з ГЕРХ на тлі НДСТ.  

Таблиця 3.2. 

Частота виявлення факторів ризику  

розвитку ГЕРХ в обстежених пацієнтів 

Клінічні групи 

 

 

Фактори ризику 

I група, 

n=45 

ІІ група, 

n=75 

χ2 

df=1 

р 

Частота виявлення 

абс. % абс. % 

Не виявлено 4 8,8 2 2,6 2,292 >0,05 

Обтяжений спадковий анамнез:  

захворювання верхніх відділів ШКТ 9 20,0 24 32,0 2,031 >0,05 

захворювання біліарної системи 6 13,3 13 17,3 0,338 >0,05 

Харчові уподобання: 

пряні, гострі, кислі продукти 11 24,4 19 25,3 0,012 >0,05 

висококалорійні, жирні, здобні 

продукти 

8 17,7 23 30,6 2,439 >0,05 

Прийом ліків, здатних впливати на 

тонус НСС 

5 11,1 2 2,6 3,651 >0,05 

Куріння 9 20,0 11 14,6 0,576 >0,05 

Вживання алкоголю 3 6,6 7 9,3 0,262 >0,05 

Професійні шкідливості 4 8,8 2 2,6 2,292 >0,05 

 

Отримані результати підтверджуємо клінічним випадком. 

Клінічний приклад 

Хвору В., 1983 р.н., госпіталізовано 15.02.2018 р. у терапевтичний 

відділ з такими скаргами: біль за грудиною та печія, які посилюються в 

лежачому положенні або одразу після прийому їжі, при нахилах тулуба 

вперед; кислий присмак у роті, постійні біль та першіння в горлі; 

періодичний кашель, особливо в ранкові години, без виділення харкотиння. 

В. вважає себе хворою приблизно протягом 5 років, коли  почав турбувати 

періодичний біль та першіння в горлі. Зверталася за допомогою до ЛОР-

лікаря, неодноразово отримувала амбулаторне лікування з приводу фарингіту 

та тонзиліту, яке не давало полегшення. Після тривалого спостереження під 
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час чергового амбулаторного лікуваня пацієнтці проведена ФЕГДС, де був 

виявлений гастроезофагальний рефлюкс, пролабування слизової шлунка 

понад 2 см вище від Z-лінії із закидом вмісту шлунка.  

Під час об’єктивного обстеження було встановлено, що хвора є 

астеніком, підшкірно-жирова клітковина в неї розвинена слабко. ІМТ був 

18,4 кг/м². Шкіряні покриви – блідо-рожеві, шкіра підвищеної еластичності 

з множинними пігментними плямами, набряків не було. Периферичні 

лімфатичні вузли не були збільшені (за винятком підщелепних) та не болісні 

при пальпації. Грудна клітка деформована в ділянці груднини. У легенях – 

аускультативно – везикулярне дихання, хрипів немає, ЧД - 16 за 1 хвилину.  

Ділянка серця та великих судин візуально не була змінена; при 

аускультації – систолічний шум на верхівці серця, який вислуховується в 

горизонтальному положенні та посилюється після фізичного навантаження. 

Серцевий ритм був правильний, пульс – 75 ударів на хвилину, АТ – 115/75 

мм.рт.ст. Язик –сухий, обкладений білим нашаруванням, зів – гіперемований. 

Живіт правильной форми, бере участь в акті дихання, при пальпації – 

болючий в епігастральній ділянці, печінка – біля краю реберної дуги, 

селезінка не пальпується, варикозно розширені вени обох нижніх кінцівок. 

Загальний аналіз крові (16.02.2018 р.) – в межах норми. Загальний 

аналіз сечі (16.02.2018 р.) – в межах норми. За даними біохімічного аналізу 

крові (16.02.2018 р.), додатковим методом обстеження, рівень загального 

білірубіну становив 18,5 мкмоль/л, загального білка в крові – 73 г/л, АЛТ – 

0,46 мкмоль/л, ACT – 0,34 мкмоль/л, тимолова проба – 1 од.  

Оксипролін сироватки крові: 90,32 мкмоль/л (N=43,5–73,3 мкмоль/л); 

Оксипролін сечі: 218,96 мкмоль/л (N= 68,10–112, 97мкмоль/л); 

Cu – 1,97 мкг/г; Zn – 3,765 мкг/г; Fe – 312,56 мкг/г; Mg – 12,86 мкг/г;  

Ca – 46,23 мкг/г; Mn – 28,36 мкг/г. 

MMP-9 – 3542.3 pg/ml; PGE2 – 367.56 pg/ml; PGF2α – 59.36 pg/ml. 
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При УЗД ОЧП (19.02.2018 р.) було діагностовано деформацію 

жовчного міхура та гастроптоз. 

За результатами УЗД нирок та наднирників були діагностовані 

поперекова дистопія, нефроптоз, мікроліти лівої нирки. Гемодинамічних змін 

у внутрішньониркових судинах не було виявлено. 

При Ехо КС (19.02.2018 р.) встановлено виражене пролабування 

передньої стулки мітрального клапана з регургітацією ІІ ст. та подовження 

стулок трикуспідального клапана і їх пролабування з регургітацією І ст. 

За результатами ФЕГДС (20.02.2018 р.): недостатність кардії, 

пролабування слизової шлунка понад 2 см вище Z лінії із закидом вмісту 

шлунка (гастроезофагальний рефлюкс), ерозивний езофагіт LA-B та 

діафрагмальна кила стравоходу (рис. 3,15; 3,16). 

ЕКГ від 15.02.2018 р.: ритм синусовий, правильний. ЧСС – 75 уд./хв, 

вертикальне положення електричної осі серця. 

При добовому моніторингу pH-стравоходу: % часу із pH<4 за час 

усього моніторування – 22,9 (N=4,5); % часу з pH<4, стоячи – 28,4 (N=8,4); 

% часу з pH<4, лежачи – 12,4 (N=3,5); кількість епізодів ГЕР з pH<4 – 8,7 

(N=46,9); кількість ГЕР тривалістю >5 хв (заг.) – 23 (N=23), max ГЕР 

(тривалість) – 00:42:56 (N=00:19:48), показник De Meester – 42,16 (N=14,72). 

За результатами оцінки фенотипових ознак синдрому НДСТ 

встановлено, що показник Бейтона – 6 балів, а показник згідно зі шкалою 

Кадуріної – 16 балів, що вказує на середній ступінь дисплазії. 

За результатами проведеного обстеження встановлено такий клінічний 

діагноз: гастроезофагальна рефлюксна хвороба, рефлюкс-езофагіт LA-B з 

ознаками ларинго-фаренгіального, езофаго-пульмонального і астено-

невротичного синдромів; синдром недиференційованої дисплазії сполучної 

тканини середнього ступеня важкості (пролапс мітрального та 

трикуспідального клапанів, вісцероптоз (гастроптоз, нефроптоз), варикозна 

хвороба нижніх кінцівок; синдром гіпермобільності суглобів. 
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Рис. 3.1. Картина ФЕГДС. Недостатність кардії, пролабування 

слизової шлунка понад 2 см вище від Z-лінії із закидом вмісту шлунка, 

гастроезофагальний рефлюкс, ерозивний езофагіт LA-B. Кила стравохідного 

отвору діафрагми. 

 

Отже, хворим на ГЕРХ, що перебігає на тлі НДСТ, характерні стійкіші 

прояви як класичних симптомів, так і симптомів з боку інших органів 

(ротоглотки, трахеї і бронхів), у таких хворих зростає частота і тривалість 

кислих рефлюксів, що призводить до порушення сну, якості життя. Серед 

можливих механізмів вираженості клінічних проявів коморбідної патології – 

підвищення активності ММП-9, дисбаланс окремих макро- (Са, Mg) та 

мікроелементів (Zn, Fe, Mn). Розвитку тривалого закислення нижньої третини 

стравоходу сприяє достовірно вираженіше підвищення рівня простагландину 

класу Е2 у хворих з ГЕРХ та НДСТ та рівня греліну, який вірогідно змінює 

перистальтику шлунка, а пошкодженню слизової нижньої третини 

стравоходу – зниження концентрації простагландину класу F2α. Окрім того, 

зростання рівня греліну призводить до порушення якості сну через 

стимуляцію шлункової секреції. 
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Рис. 3.2.. Кила стравохідного отвору діафрагми. У ході обстеження 

під час зригування слизова шлунка (дно) пролабує у стравохід понад 2 см 

вище від Z-лінії (пацієнтка В.) 

 

3.1.1. Частота фенотипових та вісцеральних маркерів 

недиференційованої дисплазії сполучної тканини в обстежених пацієнтів 

 

Аналіз фенотипових ознак синдрому НДСТ базувався на основі їхнього 

кількісного та якісного обліку. Зовнішні фенотипові ознаки ми виявляли при 

обєктивному огляді пацієнтів, а вісцеральні (внутрішні) ознаки – на основі 

даних інструментально-функціональних методів діагностики 

(фіброгастродуоденоскопія, ультразвукова діагностика, ехо-кардіографія, 

рентгенографія) та висновків вузьких спеціалістів (гастроентеролог, 

пульмонолог, стоматолог, окуліст, невропатолог, лор). Дані щодо таких 

проявів у хворих з поєднанням ГЕРХ і НДСТ та самостійної ГЕРХ наведені в 

таблиці 3.3 та на рисунку 3.1.  
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Таблиця 3.3. 

Фенотипові ознаки НДСТ в обстежених пацієнтів  

згідно з критеріями Кадуріної ТІ, Абакумової ЛН  

у модифікації Мілковської-Димитрової Т (2008) 

Клінічні групи 

 

 

 

 

 

Фенотипові ознаки НДСТ 

І група  

ГЕРХ 

(п=45) 

ІІ група, 

ГЕРХ+НДСТ 

(п=75) 

 

χ2 

df=1 

  рχ2 

 

абс. % абс. % 

• Кісткові: 

Астенічна будова тіла 9 20,0 66 88,0 55,488 <0,001 

Арахнодактилія 7 15,5 66 88,0 61,950 <0,001 

Деформації хребта: 

сколіоз/кіфоз 

6 13,3 60 80,0 50,505 <0,001 

Деформація грудної клітки 5 11,1 45 60,0 27,657 <0,001 

Деформації черепа 3 6,66 15 20,0 3,922 0,048 

Сандалевидна щілина стопи – – 5 6,66 3,130 0,077 

Плоскостопість 8 17,7 32 42,66 7,840 0,006 

Високе або готичне 

піднебіння 

5 11,1 15 20,0 1,600 0,206 

Аномалії прикусу 4 8,8 9 12,0 0,282 0,596 

Симптом Валкера-Мурдоха 12 26,6 60 80,0 33,333 <0,001 

Переважання довжини  

IV-го пальця над ІІ-м 

9 20,0 35 46,6 8,612 0,004 

Ріст зубів поза зубним рядом, 

додаткові зуби 

4 8,8 26 34,6 9,967  

Передня діастема 3 6,6 9 12,0 0,889 0,346 

Недорозвинена нижня 

щелепа 

1 2,22 12 16,0 5,527 0,019 

• Шкірні: 

Гіпереластоз шкіри  

(від 3 см) 

5 11,1 32 42,6 13,132 <0,001 

Тонка, оксамитова, легко 

ранима шкіра 

4 8,8 26 34,6 9,967 0,002 

 

 



82 

 

Продовження таблиці 3.3.  

Пігментні плями  6 13,3 68 90,6 71,154 <0,001 

Підшкірні псевдопухлини 

та сферичні утворення 

1 2,22 5 6,66 1,170 0,280 

Атрофічні стрії  

(не пов’язані з вагітністю чи 

ожирінням) 

5 11,1 12 16,0 0,553 0,458 

Утворення келоїдних рубців 4 8,8 24 32,0 8,398 0,004 

Грижі та пролапси органів  3 6,66 13 17,3 2,769 0,097 

Мязева гіпотонія та/або 

гіпотрофія 

5 11,1 19 25,3 3,556 0,060 

Епікант – – 5 6,66 3,130 0,077 

Маленький язичок,  

що звисає 

– – 7 9,33 4,460 0,035 

Уміння звернути язик 

у трубочку 

6 13,3 25 33,3 5,872 0,016 

Ангіоектазії, гематоми  

при незначних ударах 

3 6,66 12 16,0 2,240 

 

0,135 

Викривлення носової 

перетинки 

7 15,5 65 86,6 71,154 <0,001 

Аномалії вушних раковин 3 6,66 25 33,3 11,180 <0,001 

• Суглобові: 

Гіпермобільність суглобів   2 4,44 45 60,0 36,433 <0,001 

Дисплазія кульшових 

суглобів 

– – 3 4,0 1,846 0,175 

Розрив зв’язок  в анамнезі 1 2,22 9 12 3,520 0,061 

Звичний вивих суглобів – – 2 2,66 1,220 0,270 

 

Як видно з даних таблиці 3.3, фенотиповий кістковий 

симптомокоиплекс достовірно частіше траплявся у випадках ГЕРХ та НДСТ. 

Зокрема астенічна будова тіла констатована на 68% випадків частіше 

(χ2=55,49, рχ2<0,001) при коморбідності з НДСТ, ніж без неї. Арахнодактилія 

та деформація хребта у вигляді сколіозу, кіфозу діагностована відповідно на 

72,5%, 66,7% частіше, ніж при ГЕРХ без супутньої патології. Деформації 

грудної клітки та черепа теж частіше виявлені у хворих з НДСТ, на 66,7 % і 

13,3 % випадків відповідно. У хворих з поєднанням ГЕРХ та НДСТ теж 
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достовірно частіше діагностувалася плоскостопість та сандалевидні щілини 

стопи, велике готичне піднебіння, аномалії прикусу, симптом Валкера-

Мурдоха, переважання довжини IV-го пальця кисті руки над ІІ-м, ріст зубів 

поза зубним рядом, додаткові зуби, недорозвинутість нижньої щелепи, 

передня діастема.  

Серед шкірного симптомокомплексу ознак дисплазії пігментні плями 

на шкірі були на 77,3 % частіше у хворих з ГЕРХ на тлі НДСТ, ніж у випадку 

без НДСТ. Серед пацієнтів з коморбідністю ГЕРХ та НДСТ гіпереластоз 

шкіри бував у 42,6 % випадків, що на 31,5 % частіше, ніж у хворих на ГЕРХ 

без НДСТ. З поступовим зниженням частоти діагностувалися такі шкірні 

маркери НДСТ, як тонкість, оксамитовість та легка ранимість шкіри, 

підшкірні псевдопухлиниі сферичні утворення на ній, атрофічні стрії, не 

пов’язані з вагітністю, келоїдні рубці. 

З інших фенотипових проявів НДСТ достовірно частіше у хворих з 

коморбідністю ГЕРХ та НДСТ діагностувалися викривлення носової 

перетинки (χ2=71,154, рχ2<0,001), аномалії вушних раковин (χ2=11,180, 

рχ2<0,001). Також у пацієнтів з ГЕРХ, яка розвинулася на тлі НДСТ, 

достовірно частіше виявлявся симптом гіпермобільності суглобів (χ2=36,433, 

рχ2<0,001). 

Дані щодо фенотипових ознак НДСТ в обстежених пацієнтів також 

подані на рис. 3.3. Як видно з нього, кісткові фенотипові ознаки НДСТ 

трапляються значно частіше в пацієнтів ІІ-ї групи, а їхня частота коливалася 

від 20 до 92,0%, водночас в обстежених на ГЕРХ без супутньої патології – від 

6,6% до 26,6% випадків.  

Ознаками НДСТ є ціла низка змін внутрішніх органів, а результати 

частоти їх виявлення подані в таблиці 3.4. Як видно з представлених 

у таблиці 3.2 даних, у більшості, а саме у 88,0 % (66) пацієнтів ІІ-ї 

групи виявлено аномалії розвитку внутрішніх органів, натомість у хворих І-ї 

групи їх діагностували тільки в 6,6% (3) хворих.  
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Фенотипові ознаки НДСТ у обстежених  пацієнтів .

І група, % ІІ група, %

Рис. 3.3. Фенотипові ознаки НДСТ в обстежених пацієнтів 

 

Надзвичайно важливим є той факт, що у 20,0% хворих з коморбідною 

патологією діагностували кили стравохідного отвору діафрагми. 

Недостатність кардії реєстрували у 2,75 раза частіше в тих обстежених, 

у яких ГЕРХ розвинулася на тлі НДСТ. Також в обстежених з НДСТ 

у 3,7 раза частіше мав місце трансферзоптоз, у 2,6 раза – доліхосигма та 

у 7 разів – дивертикули товстої кишки. У хворих з коморбідною патологією 

у 9,3 % випадків встановлена недостатність баугінієвої заслінки. НДСТ часто 

проявлялася аномаліями і функціональними розладами з боку жовчовивідної 

системи, що може служити підґрунтям для формування дуоденогастральних 

рефлюксів.  
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Таблиця.3.4 

Вісцеральні ознаки НДСТ в обстежених пацієнтів на гастроезофагеальну 

рефлюксну хворобу та її поєднання з недиференційованою дисплазією 

сполучної тканини 

Клінічні групи 

 

 

 

Вісцеральні ознаки 

НДСТ 

І група 

ГЕРХ 

ІІ група 

ГЕРХ+НДС

Т 

x² px² 

абс % абс % 

Недостатність кардії 8 17,7 22 29,3 2,003 0,157 

Діафрагмальні кили – – 15 20,0 10,286 0,002 

Гастроптоз 7 15,5 13 17,3 0,064 0,801 

Трансферзоптоз 3 4,5 11 14,7 1,747 0,187 

Дискінезії жовчовивідних 

шляхів 

8 17,7 25 33,3 3,413 0,065 

Аномалії жовчного міхура 5 11,1 65 86,6 66,057 <0,001 

Доліхосигма 8 17,7 21 28,0 1,604 0,206 

Дивертикули товстої кишки 2 4,4 14 18,7 4,923 <0,05 

Недостатність баугінієвої 

заслінки 

– – 7 9,3 4,460 <0,05 

Нефроптоз і дистонія нирок 7 15,5 35 46,6 11,966 <0,001 

Птози органів малого тазу 10 22,2 60 80,0 38,629 <0,001 

Додаткові хорди лівого 

шлуночка серця 

4 8,8 35 46,6 18,297 <0,001 

Пролапс мітрального 

клапана 

– – 49 65,3 28,000 <0,001 

Аномалії розвитку нирок 2 4,4 24 32 12,583 <0,001 

 

Нефроптоз і дистопія нирок (15,5% vs 46,6%), птози органів малого 

тазу (22,2% vs 80,0%) теж частіше траплятись у хворих із ГЕРХ на тлі НДСТ. 

Пролапс мітрального клапану діагностований у 65,3 % (49 пацієнтів) ІІ-ї 

групи та відсутні – І-ї, а додаткові хорди лівого шлуночка – 46,6 % (35) vs 8,8 

% (4). Аномалії розвитку нирок встановлені у 32% (24) пацієнтів з 

поєднанням ГЕРХ та НДСТ та в 4,44% (2) хворих на ГЕРХ без супутньої 

патології. За результатами фіброгастродуоденоскопії в обстежених з такою 
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поєднаною патологією достовірно частіше мав місце рефлюкс – езофагіт 

(p<0,05). 

Таблиця 3.5. 

Частота виявлення критеріїв НДСТ за Moska М et al. (1999, 2006)  

та Doria A et al. (2005) у хворих на ГЕРХ  

та її поєднанні з попередньою патологією 

№ Клінічні групи 

 

 

Критерії 

І група, 

n=45 

ГЕРХ 

ІІ група,n=75 

ГЕРХ+НДСТ 

χ2 

df=1 

р 

1 Феномен Рейно 10 (22,2%) 35 (46,6%) 7,170 0,008 

2 Артралгії 3 (6,67%) 32 (42,6%) 17,643 <0,001 

3 Фотосенсибілізація – 15 (20,0%) 10,286 0,002 

4 Немотивована втрата 

ваги  

6 (13,3%) 25 (33,3%) 5,872 0,016 

5 Ранкова скутість – 2 (2,7%) 1,220 0,270 

6 Сухість у роті 

(ксеростомія) та/або 

сухість очей  

(ксерофтальмія) 

– 15 (20,0%) 10,286 0,002 

7 Дисфагія 8 (17,8%) 26 (42,6%) 3,951 0,047 

8 Рецидиви безпричинної 

лихоманки 

– – – – 

9 Гастроезофагеальний 

рефлюкс 

40 (88,9%) 70 (93,3%) 0,727 0,394 

10 Шкірні зміни (висип) 6 (13,3%) 32 (42,6%) 11,184 <0,01 

11 Виразки порожнини 

рота 

4(8,8%) 25 (33,3%) 9,170 0,003 

12 Алопеція 

(неандрогенна) 

– – – – 

13 Проксимальна м’язева 

слабкість 

1 (2,22%) 18 (24,0%) 10,009 

 

0,002 

 

Порівняльні дані щодо поширеності інших ознак, не включені в 

попередні кластери НДСТ за критеріями Moska М et al., у хворих обох груп 

подані в таблиці 3.5. Як видно з неї, у хворих з ГЕРХ на тлі НДСТ феномен 
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Рейно виявляється у 2,1 раза частіше, ніж при ГЕРХ без НДСТ. Ще частіше, в 

6,4 раза, у хворих з поєднанням ГЕРХ з НДСТ діагностували артралгії, а в 1,9 

раза – дисфагію.  

 
Рис. 3.4. Частота виявлення критеріїв НДСТ за Moska М et al. (1999, 

2006, 2014) та Doria A et al. (2005) у хворих на ГЕРХ та її поєднанні з 

НДСТ.  

Примітка: дані достовірні між групами дослідження: * – (р<0,05);ˆ – 

(р<0,001). 

 

Також у пацієнтів із  ГЕРХ на тлі НДСТ в 3,2 раза частіше періодично 

проявлялися висип на шкірі, а у 3,7 раза – виразки слизової оболонки 

порожнини рота. У таких хворих значно частіше розвивається проксимальна 

м’язева слабкість. У хворих на ГЕРХ без НДСТ і при його поєднанні з НДСТ 
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не спостерігалось безпричинної лихоманки, неандрогенної алопеції. В 

обстежених з ГЕРХ також немає таких симптомів, як фотосенсибілізація, 

ранкова скутість, ксеростомія, ксерофтальмія. 

Частота прояву окремих критеріїв НДСТ згідно з Moska M et al. подана 

також на рисунку 3.4. Згідно з його даними, у хворих ІІ-ї групи феномен 

Рейно виявляється на 24,4% частіше, якщо порівнювати з пацієнтами І-ї 

групи (р<0,05). Ще з вищою частотою в обстежених ІІ-ї групи діагностували 

артралгії – на 35,93%, якщо порівнювати з хворими І-ї групи (р<0,001), 

а дисфагія – на 24,8% відповідно (р<0,05). У пацієнтів ІІ-ї групи на 29,3% 

частіше проявлялися періодичні висипання на шкірі та на 24,5% частіше – 

виразки слизової оболонки порожнини рота (р<0,05).  

Цікаво, що на проксимальну м’язеву слабкість скаржилися лише 2,22% 

пацієнтів з ГЕРХ, водночас у хворих з його розвитком на тлі дисплазії 

сполучної тканини вона мала місце у 21,78 % (р<0,05).  

З метою можливого впливу окремих ознак НДСТ на вірогідність 

розвитку поєднаної патології в кожній із дослідних груп ми розраховували 

відношення шансів із 95 % довірчим інтервалом і отримані дані висвітлені у 

таблиці 3.6. 

 Як видно з наведених у таблиці 3.6 даних, шанси діагностувати 

феномен Рейно в пацієнтів з ГЕРХ, яка перебігає на тлі НДСТ, вищі в більше 

ніж 3 рази (OR=3,063), якщо порівнювати з пацієнтами, в яких ГЕРХ протікає 

без коморбідної патології. Ця залежність статистично значима, позаяк 95% CI 

перебуває в межах 1,327–7,069 (р<0,05). Статистично значимою також є 

висока ймовірність виявлення при коморбідній патології таких критеріїв: 

дисфагія (OR=11,461, 95% СІ=4,468–29,399), шкірна висипка (OR=28,308, 

95% СІ=9,864–81,240), виразки порожнини рота (OR= 22,188, 95% СІ=6,912–

71,224), немотивована втрата маси тіла (OR=14,375, 95% СІ=5,180–39,890), 

артралгії (OR=10,419, 95% СІ=2,963–36,639), проксимальна м’язева слабкість 

(OR= 49,333, 95% СІ=6,279–387,6) (р<0,05). 
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Таблиця 3.6. 

Відношення шансів для наявних критеріїв НДСТ у хворих на ГЕРХ  

та при її поєднанні із цією патологією  

за Moska М et al. (1999, 2006) та Doria A et al. (2005) 

№ Клінічні групи 

 

 

Критерії 

І група, 

n=45 

ГЕРХ 

ІІ 

група, 

n=75 

ГЕРХ+

НДСТ 

pχ2 

(df=1) 

OR S 95 % СІ 

OR 

1 Феномен Рейно 10 

(22,2%) 

35 

(46,6%) 

0,008 3,063 0,427 1,327- 

7,069 

2 Артралгії  

(6,67%) 

32 

42,6%) 

<0,00

1 

10,419 0,642 2,963-

36,639 

3 Фотосенсибі-

лізація 

– 15 

20,0%) 

0,002 – – – 

4 Немотивована 

втрата ваги  

6 

(13,3%) 

25 

(33,3%) 

0,016 14,375 0,521 5,180–

39,890 

5 Ранкова  

скутість 

– 2 

(2,7%) 

0,270 – – – 

6 Ксеростомія 

та/або  

ксерофтальмія 

– 15 

(20,0%) 

0,002 – – – 

7 Дисфагія 8 

(17,8%) 

26 

(42,6%) 

0,047 11,461 0,481 4,468–

29,399 

8 Рецидиви 

безпричинної 

лихоманки 

– – – – – – 

9 Гастроезофаге-

альний рефлюкс 

40 

(88,9%) 

70 

(93,3%) 

0,394 1,750 0,663 0,477–

6,415 

10 Шкірні зміни 

(висип) 

6 

(13,3%) 

32 

(42,6%) 

<0,01 28,308 0,538 9,864–

81,240 

11 Виразки 

порожнини рота 

4(8,8%) 25 

(33,3%) 

0,003 22,188 0,595 6,912–

71,224 

12 Алопеція 

(неандрогенна) 

– – – – – – 

13 Проксимальна 

м’язева слабкість 

1 

(2,22%) 

18 

(24,0%) 

0,002 49,333 1,052 6,279–

387,6 

 

До речі, той факт, що відношення шансів частоти виникнення 

патологічного ГЕР у пацієнтів з проявами ДСТ та без них суттєво не 
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відрізняється (OR=1,750, 95% СІ=0,477–6,415), пояснюється тим, що цей 

критерій був одним з основних для включення пацієнтів у наше дослідження.  

З метою оцінки сукупності і тяжкості клінічних проявів ДСТ ми також 

користувалися бальною шкалою Смольнової ТЮ, згідно з якою при сумі 

балів до 9-ти у хворого діагностують ДСТ легкого ступеня тяжкості, від 10 до 

16 балів – середнього, від 17 і вище – тяжкого. Як видно з представлених 

даних, серед пацієнтів ІІ-ї групи переважали ознаки НДСТ середнього 

ступеня та реєструвалися в 69,0 % хворих. Ознаки НДСТ важкого ступеня 

були діагностовані в 4 % хворих цієї групи. 

 

3.1.2. Особливості показників езофагогастродуоденоскопії та 

добової рН-метрії у хворих на ГЕРХ у поєднанні із синдромом НДСТ 

 

Аналіз показників добового моніторингу рН у нижній третині 

стравоходу свідчить, що рефлюкси з рН<4 реєстрували у 26,6% пацієнтів 

першої та в 60% другої групи. У хворих на ГЕРХ без НДСТ кількість 

рефлюксів за добу становила 57±8 епізодів, сумарна тривалість – 67±3 хв, що 

склало 4,6±0,2% від загального терміну моніторування. У пацієнтів з ГЕРХ 

на тлі НДСТ кількість кислих рефлюксів сягала 79±6 епізодів, сумарна 

тривалість – 87±8 хв, що склало 5,48±0,4% від загального терміну 

моніторування (табл. 3.7).  

Середній показник DeMeester дорівнював 23,01±2,24 в обстежених на 

ГЕРХ та 31,08±2,4 – в пацієнтів з поєднанням ГЕРХ з НДСТ (р<0,05). Також 

встановлено зростання відсотка часу з рН<4 в нижній третині стравоходу 

в положенні стоячи та лежачи у хворих з поєднаною патологією на 

12,3±0,05% та 7,4±0,1% відповідно, натомість при ГЕРХ без супутньої 

патології таке закислення було в 10,2±0,4 % та 5,8±0,1 % відповідно. 

У пацієнтів з ГЕРХ, за даними добового рН-моніторингу, патологічні ГЕР 
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були переважно слабо-кислими (73,3% у групі спостереження), а при ГЕРХ, 

що розвинулася на тлі НДСТ, – кислими (60 %). 

 

Таблиця 3.7. 

Аналіз показників добового моніторингу рН у нижній третині 

стравоходу у хворих на ГЕРХ та при її поєднаннї з НДСТ 

Показник І група  

(ГЕРХ) 

n=45 

ІІ група  

(ГЕРХ+НДСТ) 

n=75 

р 

Час з рН < 4, % (АЕТ) 4,6±0,2 5,48±0,4 p=0,05 

Час з рН < 4, стоячи, % 10,2±0,4  12,3±0,05 p<0,01 

Час з рН < 4, лежачи, % 5,8±0,1  7,4±0,1 p<0,01 

К-ть рефлюксів з рН < 4 57±8  79±6  p<0,05 

К-ть рефлюксів тривалістю 

більше ніж 5 хв 

4,0±2  7,0±1 p=0,2 

Найбільш тривалий рефлюкс, хв 37±12 67±8 p<0,05 

DeMeester 23,01±2,24 31,08±2,4 p<0,05 

 

При ендоскопічному обстеженні в усіх хворих як основної (пацієнти з 

ГЕРХ+НДСТ), так і групи порівняння (хворі на ГЕРХ) визначали 

гастроезофагеальний рефлюкс (ГЕР), дуоденогастральний рефлюкс (ДГР) та 

рефлюкс-езофагіт різного ступеня вираженості, про що свідчать дані, подані 

у таблиці 3.8. 

За результатами даних ендоскопічного дослідження, у групі хворих 

на ГЕРХ ступінь тяжкості езофагіту відповідав LA-A, тоді як у хворих на 

ГЕРХ у поєднанні з НДСТ – частіше LA-B (p<0,001). Ендоскопічна картина 

хворих з ГЕРХ без порушень сполучної тканини характеризувалася 

наявністю помірної осередкової еритеми, набряку слизової оболонки 

абдомінального відділу стравоходу, поодинокими поверхневими дефектами 

слизової з підйомом Z-лінії до 1 см, з пролабуванням слизової шлунка до 



92 

 

3 см. Ендоскопічна картина хворих з поєднанням ГЕРХ та НДСТ відрізнялася 

від групи з ГЕРХ більш вираженим генералізованим і стійким набряком та 

гіперемією і множинними геморагічними елементами, наявністю 

субтотального, рідше тотального провокованого або спонтанного 

пролабування слизової шлунка на висоту понад 3 см. Також у групі хворих 

на ГЕРХ та НДСТ частіше визначався дуоденогастральний рефлюкс (ДГР). 

 

Таблиця 3.8. 

Характер ендоскопічних змін в обстежених хворих 

Ендоскопічні 

прояви  

ГЕРХ n=45 ГЕРХ+НДСТ 

n=75 

χ2 

df=1 

 

р 

абс. % абс. % 

LA-A 33 73,3 18 24,0 28,010 p<0,001 

LA-B 7 15,5 40 53,3 16,846 p<0,001 

LA-C 2 4,44 7 9,33 0,969 p=0,325 

LA-D 2 4,44 4 1,38 0,047 p=0,829 

ДГР 1 2,32 6 11,99 1,709 p=0,192 

 

 

3.1.3. Особливості порушення сну в обстежених пацієнтів 

 

Опрацювавши результати шкали ESS, ми встановили, що серед 

обстежених нами хворих на денну сонливість страждало 80 % пацієнтів ІІ-ї 

та 35,48 % – І-ї групи (p<0,05).  
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Рис. 3.5. Розподіл пацієнтів згідно з даними «The Epworth Sleepiness 

Scale» 

Примітка:* – (р<0,05) дані достовірні  між групами дослідження. 

 

Як видно з рис. 3.5, переважна більшість пацієнтів з поєднанням ГЕРХ 

та НДСТ (60%) скаржилися на помірну денну сонливість, що реєструється у 

2,25 раза частіше, натомість у хворих на ГЕРХ без супутньої патології цей 

показник становить 26,6% (p<0,05). Ознаки вираженої денної сонливості 

властиві для 20% пацієнтів ІІ-ї та 8,88% І-ї груп (p<0,05). Згідно з даними 

Національного фонду сну «National Sleep Foundation» (NSF) у тих людей, які 

відчувають печію в нічний час, частіше реєструється безсоння та надмірна 

денна сонливість, ніж ті, хто не має печії в нічний час. При співставленні 

результатів добового моніторингу pH-стравоходу загальний показник 

експозиції кислоти у стравоході (acid exposure time – AET) тривалістю вище 

норми був діагностований у 57-ти (76%) пацієнтів ІІ-ї групи та у 12 (28,8 %) – 

І-ї групи. Водночас встановлено, що показник pH<4 в горизонтальному 

положенні реєстрували в  60-ти пацієнтів (80%) з коморбідною патологією vs 

10 (22,2%) – у хворих на ГЕРХ без змін сполучної тканини. Загальна 

тривалість епізодів ГЕР >5 хв була зареєстрована в 63-х пацієнтів (84%) 

з коморбідною патологією та тільки в 13 (28,8%) – у хворих на самостійну 
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ГЕРХ. Відсоток часу з pH<4 в положенні стоячи мав місце у 36 пацієнтів ІІ-ї 

групи (48%) та тільки 8 (17,7%) – І-ї групи. 

 

Рис. 3.6. а) Зв’язок між показником EDS шкали «The Epworth Sleepiness 

Scale» та AET у хворих на ГЕРХ. Кореляційне поле та лінія регресії 

(з рівнянням), що його описує (r=+0,827; p< 0.05); R² – коефіцієнт 

детермінації. 

 

Між показниками EDS та AET встановлений позитивний кореляційний 

зв’язок (рис. 3.6.а)) як у хворих на ГЕРХ без супутньої патології, так і у 

випадках її поєднання з НДСТ (рис. 3.6.б)). 

За результатами добового моніторингу рН у нижній третині стравоходу 

у хворих І-ї групи кількість рефлюксів за добу становила 57±8 епізодів, 

сумарна тривалість – 67±3 хв, відповідно AET склало 4,6±0,2 % 

від загального терміну моніторингу (рис. 3.4 а)). У пацієнтів ІІ-ї групи 

кількість кислих рефлюксів становила 79±6 епізодів, сумарна тривалість – 

87±8 хв, AET – 5,48±0,4 % від загального терміну моніторингу (рис. 3.4 б)).  
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Рис. 3.6. б) Зв’язок між показником EDS шкали «The Epworth Sleepiness 

Scale» та AET хворих на ГЕРХ у поєднанні з НДСТ. Кореляційне поле та 

лінія регресії (з рівнянням), що його описує (r=+0,768; p< 0.05); R² – 

коефіцієнт детермінації. 

 

Проведений нами кореляційний та регресійний аналізи показали 

прямий сильний зв’язок між показником AET та EDS в обох досліджуваних 

групах: r=+0,827, p<0,05 у групі ГЕРХ та r=+0,7684, p<0,05 у групі ГЕРХ на 

тлі НДСТ, що співзвучно з попередніми науковими даними та висновками 

NSF. Коефіцієнт детермінації (R²) показує, що варіація першого показника 

зумовлюється варіацією другого у 68,4% пацієнтів І-ї та в 59,0% пацієнтів ІІ-ї 

групи. Графічне зображення результатів цього аналізу приведено на 

рис. 3.6 а) та 3.6 б). 

Також встановлено зростання відсотка часу з рН<4 в нижній третині 

стравоходу в положенні стоячи та лежачи, це відповідно 12,3±0,05% та 
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7,4±0,1% у хворих з поєднаною патологією і 10,2±0,4 % та 5,8±0,1% при 

ГЕРХ без супутньої патології, тобто р1,2<0,01.  

 

Рис. 3.7. а) Типова добова внутрішньостравохідна рН-грама пацієнта з 

ГЕРХ. Умовні позначення: Ї – їжа, С – сон. 

 

За результатами ендоскопічного дослідження, у хворих на ГЕРХ 

без супутньої патології, в яких показник DeMeester дорівнював 23,01±2,24, 

виявлявся легкий ступінь езофагіту – А, натомість в обстежених ІІ-ї групи 

з DeMeester 31,08±2,4 – В ступінь (р<0,05), що проявляється вираженою 

гіперемією та стійким круговим генералізованим набряком слизової 

оболонки нижньої третини стравоходу. Згідно з даними добової 

інтрагастральної рН-метрії тривалість найдовшого патологічного 

гастроезофагального рефлюксу становила 67±8 та 37±12 хв серед пацієнтів у 
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ІІ-ї і І-ї груп відповідно (р<0,05). Отримані нами дані співзвучні з 

результатами Yamasakі T et al (2019) [210].  

Порівняльні картини результатів добової внутрішньостравохідної рН-

метрії в обстежених нами пацієнтів представлені на рис. 3.7 а) і 3.7 б). 

 

Рис. 3.7. б) Типова добова внутрішньостравохідна рН-грама пацієнта з 

ГЕРХ в поєднанні з НДСТ. Умовні позначення: Ї – їжа; С – сон. 

 

3.1.4. Особливості порушення якості життя в обстежених пацієнтів 

 

У результаті проведеного нами порівняльного аналізу було виявлено 

вірогідне зниження ЯЖ у хворих на ГЕРХ, яка протікала на тлі дисплазії 

сполучної тканини, на противагу групі порівняння. 
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Аналізуючи отримані результати (табл. 3.9) на основі даних 

опитувальника GSRS, ми помітили, що у хворих з ГЕРХ на тлі НДСТ 

достовірне збільшення показників за трьома та чотирма з п’яти шкал. ЯЖ у 

хворих ІІ-ї групи за шкалою «Абдомінально-болевий синдром» склала 

14.3±0,4 бали, в І-й групі – 5,6±1,3 бали, в контрольній групі – 2,4±0,8 бали 

(p¹,²<0,05), за шкалою «Рефлюкс-синдром» – 13.7±0.9, 10.5±1.3 та 3.1±0.9 

відповідно; «Диспептичний синдром» – 15.3±0.4 бали в основній (ІІ-й) групі 

12.2±0.6 – у групі порівняння та 6.1±0.3 – у групі контролю; 

«Констипаційний синдром» – 9.5±0.8, 5.6±1.03 та 5.7±0.4 відповідно. 

 

Таблиця 3.9. 

Оцінка якості життя хворих на ГЕРХ у поєднанні з НДСТ  

та як самостійного захворювання 

Клінічні 

групи 

n 

 

Показник ЯЖ згідно даних опитувальника GSRS  

Абдоміна

льно-

больовий 

синдром 

Рефлюкс-

синдром 

Синдром 

діареї  

Диспептич

ний 

синдром 

Констипа

ційний 

синдром  

I Група  45 5.6±1.3* 10.5±1.3* 4.8±0.7 12.2±0.6* 5.6±1.03 

II Група  75 14.3±0.4*

^ 

13.7±0.9*^ 5.1±1.08 15.3±0.4*^ 9.5±0.8*^ 

Контрольна 

група 

20 2.8±0.4 3.1±0.9 3.4±1.07 6.1±0.3 5.7±0.4 

p1 (Група ІI / 

Група I ) 

<0.01 <0.01 0.81 <0.01 <0.01 

р2 (Група ІI/ 

Контр. гр.) 

<0.05 <0.05 0.26 <0.01 <0.01 

Примітки: 1.* – (р<0,05) дані достовірні щодо показників групи порівняння. 

2. ^ – (р<0,05) дані достовірні щодо показників контрольної групи. 
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Рис. 3.7. Динаміка показників якості життя (фізичний компонент) 

в обстежених пацієнтів. 

Примітки: 1.* – (р<0,05) дані достовірні щодо показників групи порівняння; 

2. ^ – (р<0,05) дані достовірні щодо показників контрольної групи. 

 

 

Рис. 3.8. Динаміка показників якості життя (психічний компонент) 

в обстежених пацієнтів  

Примітки:1.* – (р<0,05) дані достовірні щодо показників групи порівняння. 

2. ^ – (р<0,05) дані достовірні щодо показників контрольної групи. 
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У досліджуваних і контрольній групі ми проводили аналіз показників 

якості життя. У результаті порівняльного аналізу у хворих ІІ-ї групи було 

виявлено вірогідне зниження ЯЖ як серед фізичних, так і серед психічних 

його компонентів, на противагу хворим з І-ї групи, які не мали НДСТ, та з 

групи контролю. Порівняльна оцінка динаміки фізичних компонентів якості 

життя хворих з ГЕРХ на тлі НДСТ представлена на рисунках 3.7 та 3.8. 

Отримані результати підтверджують, що пацієнти з ГЕРХ, яка 

перебігає на тлі синдрому НДСТ, мають нижчий рівень якості життя у 

порівнянні з хворими без НДСТ, а тактика лікування таких хворих (ГЕРХ на 

тлі НДСТ) повинна враховувати ці зміни. 

 

 

3.2. Особливості окремих ланок патогенезу гастроезофагальної 

рефлюксної хвороби на тлі синдрому НДСТ 

 

3.2.1. Особливості обміну колагену та ММП-9 при 

гастроезофагальній рефлюксній хворобі та її поєднанні із синдромом 

недиференційованої дисплазії сполучної тканини 

 

У стабілізації вторинної структури колагену важливу роль відіграє 

оксипролін, тому визначення його концентрації в крові та сечі можна 

використовувати як маркер порушення обміну колагену.  

Визначення концентрації ОП у сечі також може бути маркером 

катаболізму колагену та інтенсивності цього процесу. Дані щодо рівня ОП у 

сироватці крові та добовій порції сечі у хворих досліджуваних груп подані в 

таблиці 3.10. 

Як видно з наведених у цій таблиці даних, рівень ОП у сироватці крові 

та добовій порції сечі у хворих на ГЕРХ без НДСТ не відрізняється від 
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показників у здорових, а концентрація ММР-9 у сироватці крові 

перевищувала показник у здорових у 1,4 раза (р<0,05). 

У хворих на ГЕРХ з НДСТ рівень ОП у сироватці вірогідно 

перевищував показник у здорових та хворих на ГЕРХ без НДСТ в 1,7 раза 

(р<0,05). Вміст ОП у сечі хворих ІІ-ї групи був вищий у 2,9 раза в порівнянні 

з групою контролю та у 3,89 раза в порівнянні з показниками пацієнтів І-ї 

групи (р<0,05). 

Таблиця 3.10. 

Результати визначення рівня оксипроліну в крові і добовій порції сечі  

та матриксної металопротеїнази-9 у хворих на ГЕРХ  

та її розвитку на тлі НДСТ 

Показники Здорові 

(n-20) 

І група 

ГЕРХ (n-45) 

ІІ група 

ГЕРХ+НДСТ 

(n-75) 

Оксипролін сироватки 

крові, мкмоль/л 

54,33±2,44 53,33±1,153 90,44±0,725*^ 

Оксипролін сечі, 

мкмоль/л 

78,24±4,35 57,711±0,513 224,45±1,323*^ 

ММР-9 у сироватці крові, 

pg/ml 

1306,75±87,80 1894,13±71,77 3608,5±77,43*^ 

Примітки:1. * – (р<0,05) дані достовірні у порівнянні з показниками 

контрольної групи.  

2. ^ – (р<0,05) дані достовірні між групами дослідження. 

 

Концентрація ММР-9 у сироватці крові хворих з поєднанням ГЕРХ та 

НДСТ перевищувала показник здорових у 2,4 раза, а в обстежених з ГЕРХ 

без патології сполучної тканини – в 1,9 раза.  

Оскільки ОП належить важлива роль в стабілізації вторинних структур 

колагену, визначення його вмісту в сироватці крові та добовій порції сечі 

може розглядатися як маркер розпаду сполучнотканинних компонентів. 

Підвищення рівня ММР-9 здатне посилювати гідролізацію колагену ІV-го 
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типу та призводити до недостатності кардіального сфінктеру, про що 

свідчить прямий кореляційний зв’язок між кількістю і тривалістю рефлюксів 

та оксипроліном (табл. 3.11). Отримані дані також демонструють, що хворі з 

ГЕРХ на тлі НДСТ іноді мають порушення рівноваги між синтезом та 

деградацією матриксу.  

Таблиця 3.11. 

Кореляційна залежність між ступенем важкості ГЕР та 

показниками оксипроліну. 

№ 

п/п 
Показники r р 

1 Частота рефлюксів з pH<4 та тривалістю 

більше ніж 5 хвилин – оксипролін у добовій 

сечі 

0,659 <0,05 

2 Частота рефлюксів з pH<4 та тривалістю 

більше ніж 5 хвилин – оксипролін у 

сироватці крові 

0,786 <0,05 

 

3.2.2. Рівень окремих мікро- і макроелементів та активність 

матриксної металопротеїнази-9 у хворих на гастроезофагеальну 

рефлюксну хворобу, що розвинулася на тлі недиференційованої 

дисплазії сполучної тканини 

  

Дані щодо змін рівня макро- та мікроелементів що беруть участь у 

метаболізмі колагену наведені в таблиці 3.12. 

Як видно з наведених у ній та на рис. 3.9 даних, у хворих на ГЕРХ 

рівень макро- та мікроелементів в еритроцитах відрізнявся від показників у 

здорових. Зокрема є тенденція до підвищення вмісту міді (Cu), цинку (Zn), 

заліза (Fe) при зниженні показників магнію, кальцію та марганцю.  

В обстежених з коморбідністю НДСТ та ГЕРХ виявлено достовірне 

зростання концентрації Cu в 2,7 раза в порівнянні з показником у здорових та 

у 1,8 раза в порівнянні з даними у хворих на ГЕРХ без НДСТ. Якщо 



103 

 

порівняти між собою показники концентрації Cu в досліджуваних групах, то 

можна помітити достовірне його зростання у разі коморбідності ГЕРХ та 

НДСТ, а саме зростання на 41,3 % (р<0,05).  

Таблиця 3.12.  

Порівняльні дані вмісту мікро- та макроелементів в еритроцитах  

у пацієнтів з НДСТ в поєднанні з ГЕРХ  

Мікроелемент Здорові n=20 І група (ГЕРХ) n=45 ІІ група (ГЕРХ+НДСТ)  

n=75 

Cu, мкг/г 0,8±0,7 1,274±0.156 2,172±0,154 *ˆ 

Zn, мкг/г  0,7±1,089 2,230±0.99 4,425±1,042* ˆ 

Fe, мкг/г 214,0±7,189 255,261±2.467 415,123±12,632* ˆ 

Mg, мкг/г 21,9±2,739 18,450±1,239 14,123±1,362* ˆ 

Ca, мкг/г 99,5±0,189 89,862±0,789 53,323±1,089* ˆ 

Mn, мкг/г 42,1±0,587 40,0±3,561 32,4±1,254* ˆ 

Примітки:1. * – (р<0,05) дані достовірні в порівнянні з показниками у 

здорових; 2. ^ – (р<0,05) дані достовірні між групами дослідження. 

 

У порівнянні з показниками у здорових концентрація Zn в еритроцитах 

хворих з поєднанням ГЕРХ та НДСТ була вищою у 6,3 раза (р<0,05), а 

у хворих на ГЕРХ без НДСТ – в 2,03 раза (р>0,05). Таким чином, рівень Zn в 

еритроцитах пацієнтів з коморбідністю ГЕРХ та НДСТ на 49,6 % був вищим 

як у хворих із ГЕРХ без НДСТ.  

Щодо рівня Fe: його паказник в еритроцитах пацієнтів із супутньою 

НДСТ був підвищений на 93,98% (р<0,05) порівняно зі здоровими та на 1,7 % 

(р>0,05) порівняно з хворими на ГЕРХ без НДСТ. Порівнюючи дані груп 

дослідження, ми встановили, що в пацієнтів з ГЕРХ на тлі НДСТ Fe був на 

38,5% (р<0,05) вищий, ніж у хворих на ГЕРХ без НДСТ.  
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Рівень Mg, Са, Mn, як основних кофакторів колагену у хворих з НДСТ 

та ГЕРХ, представлені на рисунку 3.9.  

За умови коморбідності ГЕРХ з НДСТ вміст Mg на 30,6 % нижчий, ніж 

за умови ГЕРХ без НДСТ.  

Вміст Ca у хворих І-ї групи був знижений на 46,4% (р<0,05) порівняно 

зі здоровими та на 9,7% порівняно з пацієнтами ІІ-ї групи (р>0,05). Між цими 

досліджуваними групами спостерігалася статистично вагома різниця, а саме : 

показник Ca на 68,5 % був нижчий при ГЕРХ, що перебігала на тлі НДСТ 

(р<0,05). Отже, у хворих з НДСТ та ГЕРХ встановлено зниження 

концентрації Ca в еритроцитах на 46 мкг/г порівняно зі здоровими та на 

36,54 мкг/г порівняно з хворими на ГЕРХ без НДСТ.  

 
 

Рис. 3.9. Рівень окремих мікро- і макроелементів в обстежених пацієнтів. 

Примітки:1. * – (р<0,05) дані достовірні порівняно з показниками у 

здорових; 2. ^ – (р<0,05) дані достовірні між групами дослідження. 
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Концентрація Mn у хворих на ГЕРХ з НДСТ була знижена на 23,04% 

(р<0,05) та тільки на 4,9 % у хворих з ГЕРХ без НДСТ(р>0,05). Між цими 

групами була статистично вагома різниця, а саме – зниження показника Mn 

на 23,45 % у хворих на ГЕРХ, що перебігала на тлі НДСТ (р<0,05). Отже, у 

хворих з коморбідністю ГЕРХ та НДСТ також знижувалася концентрація 

марганцю в еритроцитах на 9,7 мкг/г порівняно зі здоровими та на 7,6 мкг/г у 

порівняно з хворими на ГЕРХ без НДСТ. 

Порівнюючи дані концентрації мікро- та макроелементів серед 

пацієнтів з ГЕРХ без НДСТ з даними контрольної групи, ми не виявили 

статистично вагомих розбіжностей. 

Дані про зміни рівня ММР-9 у хворих на ГЕРХ на тлі НДСТ та ГЕРХ 

без НДСТ подані на рис. 3.10. 

 

 
Рис. 3.10. Рівень ММР-9 в обстежених пацієнтів 

Примітки: 1. * – (р<0,05) дані достовірні порівняно з показниками у 

здорових; 2. ^ – (р<0,05) дані достовірні між групами дослідження. 
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Як видно з наведених на рис. 3.10 даних, концентрація ММР-9 у хворих 

із ГЕРХ на тлі НДСТ була у 2,5 раза вища, ніж у здорових та у 1,9 раза 

порівняно з обстеженими на ГЕРХ без НДСТ. При цьому Me серед пацієнтів 

із ГЕРХ на тлі НДСТ становила 3399,283; Mo – 3091,61 з інтерквартильним 

розмахом (LQ-HQ) – 3081,201–4039,798 pg/ml. У групі ГЕРХ без НДСТ Me 

становила 1859,467; Mo – 1200,718; LQ–HQ=1014,925–2757,495 (рис. 3.11). 

 

 
 

Рис. 3.11. Інтерквартильні розмахи показника ММР-9 у хворих на 

ГЕРХ з НДСТ та ГЕРХ без НДСТ.  

 

За результатами кореляційного аналізу, ми встановили, що між рівнем 

ММР-9 і показниками Fe існує помірний, ММР-9 і Cu – середній, а ММР-9 і 

Zn – дуже позитивний кореляційний зв’язок. Водночас між рівнем ММР-9 і 

концентрацією Мg та ММР-9 та Са виявлено сильні від’ємні зв’язки 

(табл. 3.13). 
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Таблиця 3.13. 

Кореляційна залежність між концентрацією ММР-9  

та рівнем окремих мікро- та макроелементів у пацієнтів з ГЕРХ,  

що перебігає на тлі синдрому НДСТ 

Показники r р 

ММР-9/ Cu 0,569 <0,05 

ММР-9/Zn 0,789 <0,05 

ММР-9/Fe 0,456 <0,05 

ММР-9/Mg -0,789 <0,05 

ММР-9/Ca -0,735 <0,05 

 

3.2.3. Зміни рівня простагландинів Е2 та F2α та їхня роль при 

прогресуванні ГЕРХ у хворих із НДСТ 

 

Результати дослідження рівня простагландинів Е2 та F2α в сироватці 

крові хворих на ГЕРХ у поєднанні з НДСТ та ГЕРХ без НДСТ наведені в 

таблиці 3.14.  

Як видно з наведених у табл. 3.14 даних, концентрація PG E2 у хворих 

з ГЕРХ та НДСТ дорівнювала 405,249±15,267 pg/ml та була у 2,46 раза вища 

порівняно з показником у здорових та у 1,29 раза –  порівняно з його рівнем у 

хворих на ГЕРХ без НДСТ (p*<0,01, pˆ<0,01). При цьому показник Me серед 

пацієнтів з коморбідністю ГЕРХ та НДСТ дорівнював 376,6; Mo 376,6 – із 

інтерквартильним розмахом (LQ-HQ) – 122,991 – 407,36 pg/ml. У хворих на 

ГЕРХ без НДСТ Me становила 210,070 pg/ml; Mo – 199,607 pg/ml; LQ-

HQ=122,991–226,2 pg/ml (рис. 3.12). 

Середній показник концентрації PG F2α в крові у хворих із ГЕРХ та 

НДСТ дорівнював 55,5±0,67 pg/ml та був на 35,30 % нижчий, ніж у здорових 

та на 23,3 % – порівняно з показником хворих на ГЕРХ без НДСТ (p*<0,05, 

pˆ<0,05). При цьому Me PG F2 α у пацієнтів з коморбідністю ГЕРХ та НТСТ 
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дорівнював 54,934 pg/ml; Mo – 61,363 pg/ml, з інтерквартильним розмахом 

(LQ-HQ) – 43,69–67,099 pg/ml. У групі ГЕРХ без НДСТ Me становила 72,5 

pg/ml; Mo – 73,25 pg/ml; LQ-HQ=62,19–82,991 pg/ml (рис. 3.12).  

Таблиця 3.14. 

Рівень показників PG E2 та PG F2α у хворих на ГЕРХ з НДСТ та ГЕРХ 

без НДСТ 

Показники Здорові, n=20 ГЕРХ, n=45 ГЕРХ+НДСТ, 

n=75 

PG E2, 

pg/ml 

M±m 164,522±3,655 212,747±4,627* 405,249±15,267*ˆ 

Me 164,100 210,070 376,6 

Mo 164,100 199,607 376,6 

LQ-HQ 132,357–189,858 154,534–269,997 225,476–668,858 

PG F2α, 

pg/ml 

M±m 85,79±1,01 72,454±0,748* 55,5±0,67*ˆ 

Me 85,649 72,5 54,934 

Mo 84,56 73,25 61,363 

LQ-HQ 79,686–91,514 62,19–82,991 43,69–67,099 

Примітки: 1. * – (р<0,05) дані достовірні порівняно з показниками 

у здорових; 2. ˆ– (р<0,05) дані достовірні між групами дослідження. 

 

За результатами проведеного нами кореляційного аналізу встановлено, 

що між показниками PG E2 та кількістю рефлюксів з pH<4 тривалістю 

більше ніж 5 хв у пацієнтів з ГЕРХ на тлі НДСТ існує середній прямий 

кореляційний зв’язок (r=0,5, p<0,05). Водночас між показниками PGF2α 

в крові та кількістю рефлюксів з pH<4 тривалістю більше ніж 5 хв у цих 

пацієнтів навпаки встановлено помірний від’ємний зв’язок (r=-0,47, p<0,05). 

При порівнянні показника індексу DeMeester та PGE2 в крові має місце 

прямий кореляційний зв’язок (r=0,58, p<0,05), а між індексом DeMeester та 

PGF2α – помірний обернений (-0,39, p<0,05). 
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Рис. 3.12. Інтерквартильні розмахи показників PG E2 та PG F2α у хворих 

на ГЕРХ з НДСТ та ГЕРХ без НДСТ 

 

 

3.2.4. Рівень греліну в крові хворих на ГЕРХ та при її поєднанні 

з недиференційованою дисплазією сполучної тканини 

 

За результатами дослідження було становлено, що в пацієнтів, у яких 

ГЕРХ перебігала на тлі синдрому НДСТ, рівень греліну в плазмі крові був 

значно вищий, аніж у тих обстежених, які хворіли на ГЕРХ без НДСТ (табл. 

3.15, рис. 3.13.).  

У пацієнтів ІІ-ї групи цей показник дорівнював у середньому 

2413,19±31,86 pg/ml, а в обстежених І-ї групи – 471,50±14,47 (р<0,05).  

Як видно з наведених на рис. 3.13 даних, концентрація греліну у плазмі 

крові хворих із поєднанням ГЕРХ та НДСТ була у 5,1 раза вища, ніж у 

здорових та у 7 разів порівняно з хворими на ГЕРХ без НДСТ.  
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Таблиця 3.15. 

Показники рівня греліну (pg/ml) у плазмі крові хворих на ГЕРХ  

у поєднанні з НДСТ та при ГЕРХ без НДСТ 

Показники Здорові, n=20 ГЕРХ, n=45 ГЕРХ+НДСТ, n=75 

M±m 343,232±11,282 471,50±14,47* 2413,19±31,86*^ 

Me 347,494 447,677 2329,716 

Mo 447,677 326,584 2329,716 

LQ-HQ 289,687–400,767 409,732–517,898 2209,298–2617,559 

Примітки:1. * – (р<0,05) дані достовірні порівняно з показниками у 

здорових; 2. ^ – (р<0,05) дані достовірні  між групами дослідження. 

 

 

Рис. 3.13. Середні показники греліну у хворих на ГЕРХ з НДСТ та ГЕРХ 

без НДСТ 

Примітки:1. * – (р<0,05) дані достовірні порівняно з показниками у 

здорових; 2. ^ – (р<0,05) дані достовірні  між групами дослідження.  
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При цьому Me у пацієнтів з коморбідністю ГЕРХ та НДСТ становила 

2329,716 pg/ml; Mo – 2329,716 pg/ml з інтерквартильним розмахом (LQ-HQ) – 

2206,298–2617,559 pg/ml. У групі хворих на ГЕРХ без НДСТ Me дорівнював 

447,677 pg/ml; Mo – 326,584 pg/ml; LQ-HQ = 409,732–517,898 pg/ml ( рис. 

3.14). 

 

Рис. 3.14. Інтерквартильні розмахи показника греліну в обстежених 

пацієнтів 

Примітки:1. * – (р<0,05) дані достовірні порівняно з показниками у 

здорових;2. ^ – (р<0,05) дані достовірні  між групами дослідження. 

 

Результати кореляційного аналізу показали, що між показниками 

сумарного греліну та показником AET у пацієнтів з ГЕРХ на тлі НДСТ існує 

середній прямий кореляційний зв’язок (r=0,40, p<0,05) (рис.3.15). У цієї ж 

групи пацієнтів показники індексу DeMeester та рівні сумарного греліну теж 

пов’язані середнім прямим кореляційним зв’язком (r=0,43, p<0,05) (рис. 

3.16). 
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Рис. 3.15. Кореляційний зв’язок між показником Ghr та AET 

у пацієнтів і ГЕРХ на тлі НДСТ 

 

 

Рис. 3.16. Кореляційний зв’язок між показником Ghr та DeMeester 

у пацієнтів з ГЕРХ на тлі НДСТ 

 

Згідно з даними нашого дослідження, підвищення циркулюючого в 

організмі рівня сумарного греліну позитивно корелює із зростанням 

концентрації простагландинів класу Е2 (PG E2) в сироватці крові та має 
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від’ємну залежність з рівнем простагландинів класу F2α (PG F2α) (r1=0,56; 

r2= -0,43; p1,2<0,05) (рис. 3.17, рис. 3.18).  

 

 

Рис. 3.17. Кореляційний зв’язок між показником Ghr та PG E2  

у пацієнтів із ГЕРХ на тлі НДСТ (=+0,56; р<0,05) 

 

 

Рис. 3.18. Кореляційний зв’язок між показником Ghr та PGF2α 

у пацієнтів з ГЕРХ на тлі НДСТ (= –0,43; р<0,05) 

 

При цьому концентрація PG E2 в крові обстежених пацієнтів була 

підвищена в 1,3 раза у хворих на ГЕРХ та у 2,5 раза при поєднанні ГЕРХ 

з НДСТ. Разом із цим спостерігається зниження концентрації PG F2α на 
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15,5% у хворих на ГЕРХ та на 35,30% при поєднанні ГЕРХ з 

НДСТ (рис. 3.19.). 

 
 

Рис. 3.19. Показники греліну та простагландинів класу Е2 та F2α 

в обстежених пацієнтів 

Примітки:1. * – (р<0,05) дані достовірні порівняно з показниками у 

здорових;2. ^ – (р<0,05) дані достовірні  між групами дослідження. 

 

За результатами кореляційного та регресійного аналізів у пацієнтів І-ї 

групи між ступенем тяжкості надмірної денної сонливості – excessive daytime 

sleepiness (EDS) – та рівнем греліну виявлений сильний, прямолінійний, 

достовірний кореляційний зв’язок (r=+0,86; p<0,05), а коефіцієнт 

детермінації (R²) показує, що варіація першого показника зумовлюється 

варіацією другого на 73,9 %.  

Серед пацієнтів ІІ-ї групи між ступенем тяжкості надмірної денної 

сонливості – excessive daytime sleepiness (EDS) – та рівнем греліну також 

виявлений сильний, прямолінійний, достовірний кореляційний зв’язок 

(r=+0,80; p<0,05), а коефіцієнт детермінації (R²) показує, що варіація першого 

показника зумовлюється варіацією другого на 64,1 %. Графічне зображення 



115 

 

зв’язку між показниками EDS та рівнем греліну в плазмі подані на рис. 3.17 

а) та 3.17 б).  

 
 Рис. 3.17.а). Зв’язок між показником EDS шкали «The Epworth Sleepiness 

Scale» та рівнем греліну в плазмі крові хворих на ГЕРХ. Кореляційне поле  

та лінія регресії (з рівнянням), що його описує (r=+0,86; p< 0.05); R² – 

коефіцієнт детермінації. 

 

 
Рис. 3.17. б). Зв’язок між показником EDS шкали «The Epworth Sleepiness 

Scale» та рівнем греліну в плазмі крові хворих на ГЕРХ у поєднанні з 

НДСТ. Кореляційне поле  та лінія регресії (з рівнянням), що його описує 

(r=+0,80; p< 0.05); R – коефіцієнт детермінації. 

Результати розділу 3 опубліковані в таких наукових працях: 

1. Romash IB, Mishchuk VH, Romash IR. The Role of Prostaglandins E2 and 

PG F2α in the Development of Gastroesophageal Reflux Disease Associated with 

Undifferentiated Connective Tissue Disease. Lekarsky obzor (Med Horizon). 
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2020;69(2):44-50. (Здобувачем самостійно сформульовано гіпотезу та ідею 

дослідження, поставлено мету та завдання, розроблено методичні основи, 

зібрано матеріал, здійснено аналіз матеріалу та оформлено до друку, 

співавтором професором Міщуком  ВГ – відредагувано висновки) [178]. 

2. Romash IB, Mishchuk VH, Romash IR. Relation between the level of 

ghrelin, prostaglandins E2 and F2alpha and daily pH monitoring data in patients 

with a combined course of gastroesophageal reflux disease and undifferentiated 

connective tissue disease. Lekarsky obzor (Med Horizon). 2020;69(7-8):246-51. 

(Здобувачем проведено відбір хворих, клінічні та лабораторні обстеження, 

проведення анкетування та інтрагастральну рН-метрію, статистично 

опрацьовано отримані результати, написана і оформлена до друку стаття. 

Співавтором професором Міщуком ВГ відредаговано статтю та висновки. 

Співавтором, к.мед.н. Ромашом ІР, статистично проаналізовані 

результати та здійснено графічну візуалізацію даних) [177]. 

3. Romash IB, Mishchuk VH. The frequency of visceral and phenotypic 

markers in patients with the combination of undifferentiated connective tissue 

disease and gastroesophageal reflux disease. Wiadomości Lekarskie. 

2020;73(7):1492-8. (Здобувач провела обстеження та анкетування хворих, 

статистичну обробку отриманих результатів, написала статтю. 

Співавтор, професор Міщук ВГ, – дизайн дослідження, редагування 

висновків) [179]. 

4. Міщук ВГ, Ромаш ІБ. Особливості виявів синдрому 

недиференційованої дисплазії сполучної тканини та показники обміну 

колагену при його поєднанні з гастроезофагеальною рефлюксною хворобою. 

Сучасна гастроентерологія. 2019;3(107):68-74. (Здобувач здійснила збір 

матеріалу, його обробку, статистичний аналіз данхи, написання тексту 

статті. Співавтор, професор Міщук ВГ, відредагувв текст статті) [17]. 

5. Ромаш ІБ, Міщук ВГ, Ерстенюк ГМ. Рівень окремих мікро- і 

макроелементів та активність матриксної металопротеїнази-9 у хворих на 
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гастроезофагеальну рефлюксну хворобу, що розвинулася на фоні 

недиференційованої дисплазії сполучної тканини. Український 

терапевтичний журнал. 2019;4:5-11. (Здобувач здійснила збір матеріалу, його 

обробку, статистичний аналіз даних, написала текст статті. Співавтор, 

професор Міщук ВГ, відредагував тексу статті. Співавтор, професор 

Ерстенюк ГМ, – консультація досліджень з визначення рівня мікро- і 

макроелементів ) [21]. 

6. Romash IB. Disorders of social functioning and quality of life in patients 

with gastroesophageal reflux disease while combined with undifferentiated 

connective tissue dysplasia. MHGCJ [Internet]. 2020 Nov. 6 [cited 2021 Feb. 

22];3(1):11-6. 

Available from: https://mhgcj.org/index.php/MHGCJ/article/view/100 [175]. 

7. Ромаш ІБ, Міщук ВГ. Значення мікроелементного статусу при 

гастроезофагальній рефлюксній хворобі у пацієнтів із синдромом 

недиференційованої дисплазії сполучної тканини. Матеріали ІІІ міжнародної 

науково-практичної конференції «Терапевтичні читання: сучасні аспекти 

діагностики та лікування захворювань внутрішніх органів»; 2018 Жов 4-5; 

Івано-Франківськ. Івано-Франківськ; 2018. с. 72-3. (Здобувач провела 

обстеження хворих, статистичну обробку отриманих результатів, 

написання тез. Співавтор, професор Міщук ВГ, здійснив редагування) [24]. 

8. Ромаш ІБ. Особливості перебігу гастроезофагальної рефлексної 

хвороби на тлі синдрому недиференційованої дисплазії сполучної тканини. 

Міжнародна мультидисциплінарна конференція. «Наука і техніка сьогодення: 

пріоритетні напрямки розвитку України та Польші. Університет 

міжнародного та регіонального співробітництва імені Зигмунда Глогера. 

Центр українсько-європейського наукового співробітництва; 2018 Жов 19-20; 

Валомін, Польша. Польща. 2018. 83-4 [25]. 

9. Ромаш ІБ. Рівень матриксної металопротеїнази-9 та окремих 

мікроелементів при гастроезофагеальнвй рефлюксній хворобі у пацієнтів 
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із синдромом недиференційованої дисплазії сполучної тканини. Тези 

доповідей 88-ї науково-практичної конференції студентів та молодих вчених 

з міжнародною участю «Інновації в медицині»; 2019 Бер 28-30; Івано-

Франківськ. Івано-Франківськ; 2019. с 110 [26]. 

10. Ромаш ІБ. Особливості діагностики гастроезофагальної рефлюксної 

хвороби, коморбідної із синдромом недиференційованої дисплазії сполучної 

тканини. Збірник матеріалів Буковинського міжнародного медико-

фармацевтичного конгресу студентів і молодих вчених, BIMCO-2019. VI 

Bucovinian international medical congress; 2019 Квіт 2-5; Чернівці. Чернівці; 

2019. с. 72 [27]. 

11. Ромаш ІБ. Особливості прояву надмірної денної сонливості при 

гастроезофагальній рефлюксній хворобі у пацієнтів із синдромом 

недиференційованої дисплазії сполучної тканини. Матеріали 80-ї 

загальноуніверситетської наукової конференції студентів та молодих вчених; 

2019 Квіт 10-12; Львів. Львів; 2019 с. 77-8 [28]. 

12.  Ромаш ІБ. Вплив рівня циркулюючого греліну на систему сон–

безсоння при гастроезофагальній рефлюксній хворобі у пацієнтів з 

недиференційованою дисплазією сполучної тканини. Збірник тез доповідей  

Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та обдарованої 

молоді «Новини науки: дослідження, наукові відкриття, інноваційні 

технології». КЗВО «Рівненська медична академія»; 2020 Квіт 9-10; Рівне. 

Рівне. 2020. с. 49-50 [34]. 
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РОЗДІЛ 4 

КЛІНІКО-ЛАБОРАТОРНА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ 

КОМПЛЕКСНОГО ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА ГЕРХ У ПОЄДНАННІ 

ІЗ СИНДРОМОМ НДСТ 

 

4.1. Вплив терапії з включенням комплексного препарату магнію 

лактату дигідрат у поєднанні з піридоксином гідрохлорид та 

комплексного препарату карбонату кальцію в поєднанні з 

холекальциферолом на тлі стандартної антирефлюксної терапії на 

клінічний перебіг поєднаної патології  

 

У результаті проведених досліджень та статистичної обробки 

отриманих даних було встановлено, що ГЕРХ у хворих з НДСТ проявляється 

диселементозом, який потребує включення до її комплексної терапії 

препаратів, здатних впливати на виявлені зміни у метаболізмі сполучної 

тканини. Відповідно на другому етапі основну групу склали 75 хворих на 

ГЕРХ, яка перебігала на тлі НДСТ, а групу порівняння – 45 хворих на ГЕРХ 

без ознак НДСТ, які отримували стандартну базову терапію (інгібітор 

протонової помпи по 40 мг 1 р/д та альгінату натрію по 20 мл 3 р/д після їжі 

та перед сном). Також було обстежено 20 практично здорових людей.  

Залежно від запропонованої схеми лікування всіх пацієнтів 

розподілили на три підгрупи. До першої (І) увійшло 25 хворих, які на тлі 

описаної вище базової терапії отримували препарат магнію лактату дигідрат 

у поєднанні з піридоксином гідрохлорид по 2 таблетки 3 р/д. Друга (ІІ) група 

складалася з 25 пацієнтів, які на тлі стандартної базової терапії отримували 

препарат карбонату кальцію в поєднанні з холекальциферолом по 1 таблетці 

3 р/д. До третьої (ІІІ) групи увійшли 25 пацієнтів, які на тлі стандартної 

базової терапії отримували комбінацію препаратів магнію лактату дигідрат у 
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поєднанні з піридоксином гідрохлорид по 2 таблетки 3 р/д. та карбонату 

кальцію у поєднанні з холекальциферолом по 1 таблетці 3 р/д.  

Динаміка клінічних симптомів ГЕРХ у пацієнтів із супутньою НДСТ 

під впливом комплексного лікування представлена в таблиці 4.1. Як видно з 

наведених у ній даних, після стандартного лікування у 60 % хворих на ГЕРХ 

без супутньої патології печія зникла. В обстежених першої досліджуваної 

групи цей симптом зник у 36 % випадків, до стандартної терапії в цьому 

випадку був долучений препарат з вмістом кальцію – у 24 %, а при поєднанні 

базової терапії й обох досліджуваних препаратів – у 48 % пацієнтів. Біль 

у нижній загрудинній ділянці та епігастрії зник у 24 % хворих контрольної 

групи під впливом базової терапії та у 48 %, 44 % та 68 % пацієнтів 

досліджуваних груп, які на тлі базової терапії отримували препарат магнію, 

кальцію та їх поєднання.  

Плями на подушці з’являлися після лікування тільки в 4,0 % хворих І-ї 

досліджуваної групи. Надмірне слиновиділення перестало турбувати 

4% хворих на ГЕРХ без супутньої патології, 8 % хворих І-ї та ІІ-ї підгруп та 

12 % – ІІІ-ї. Відрижка повітрям, кислим після лікування зникли в 32 % 

хворих контрольної, 52 % – першої, 40 % – другої та 66 % третьої груп. На 

порушення апетиту перестали скаржитися 24% хворих контрольної, 40 % 

обстежених першої і другої та 44% пацієнтів ІІІ-ї групи. Відчуття болісного, 

утрудненого ковтання цілком зникло у хворих ІІ-ї та ІІІ-ї груп та залишалось 

у 4 % обстежених контрольної і першої груп.  

Гіркота в горлі, яка може бути ознакою дуодено-гастроезофагального 

рефлюксу, перестала турбувати хворих першої та третьої груп на 68 % і 76 % 

випадків відповідно. Завдяки включенню до стандартної терапії ГЕРХ 

препаратів кальцію та магнію з однаковою частотою на 40 % зник 

неприємний запах з рота вранці в пацієнтів І-ї та ІІ-ї груп, на 68 % – в 

ІІІ групі, а в контрольній – на 28 %. 
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Таблиця 4.1 

Динаміка клінічних симптомів ГЕРХ у пацієнтів із супутньою НДСТ під впливом комплексного лікування. 

Клінічні групи 

 

Скарги хворого 

Група 

порівняння, n=25 

 

І група, n=25 

 

ІІ група, n=25 

 

ІІІ група, n=25 

до 

лікува-

ння 

після 

лікува-

ння 

до 

лікува-

ння 

після 

лікува-

ння 

до 

лікування 

після 

лікува-

ння 

до 

лікува-

ння 

після 

лікува-

ння 

Стравохідні прояви ГЕРХ 

Печія 17 (68%) 2 (8%) 14 (56%) 5 (20%) 10 (40%) 4 (16%) 15 (60%) 3 (12%) 

Біль в епігастрії 8 (32%) 2 (8%) 16 (64%) 4 (16%) 18 (72%) 7 (28%) 19 (76%) 2 (8%) 

Поява плями на подушці  – – 3 (12%) 1 (4%) 2 (8%) – 2 (8%) – 

Надмірне слиновиділення 3 (12%) 2 (8%) 4 (16%) 2 (8%) 5 (20%) 3 (12%) 4 (16%) 1 (4%) 

Блювота, нудота 4 (16%) 3 (12%) 9 (36%) 1 (4%) 8 (32%) – 7 (28%) – 

Відрижка повітрям, кислим 11 (44%) 3 (12%) 17 (68%) 4 (16%) 15 (60%) 5 (20%) 22 (88%) 3 (12%) 

Порушення апетиту 9 (36%) 3 (12%) 15 (60%) 5 (20%) 17 (68%) 7 (28%) 13 (52%) 2 (8%) 

Присмак гіркоти / кислого в роті 14 (56%) 5 (20%) 23 (92%) 6 (24%) 24 (69%) 9 (36%) 22 (88%) 3 (12%) 

Неприємний запах з рота вранці 13 (52%) 6 (24%) 17 (68%) 7 (28%) 20 (80%) 5 (20%) 19 (76%) 2 (8%) 

Відчуття утрудненого / болючого 

ковтання 

4 (16%) 1 (4%) 4 (16%) 1 (4%) 6 (24%) – 3 (12%) – 

Позастравохідні прояви ГЕРХ 

Захриплість, відчуття першіння в горлі 9 (36%) 6 (24%) 12 (48%) 4 (16%) 16 (64%) 5 (20%) 19 (76%) 3(12%) 

Сухий непродуктивний кашель 6 (24%) 5 (20%) 8 (32%) 5 (20%) 15 (60%) 6 (24%) 14 (56%) 2(8%) 

Короткотривалі епізоди болю за 

грудиною 

3 (12%) 1 (4%) 5 (20%) 2 (8%) 7 (28%) 4 (16%) 7 (28%) – 

Відчуття перебоїв у ділянці серця 4(16,0%) 2 (8%) 4(16%) 2 (8%) 5 (20%) 4 (16%) 4 (16%) – 
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Таблиця 4.2. 

Динаміка прояву критеріїв НДСТ за Moska М et al. (1999, 2006) та Doria A et al. (2005)  

у хворих на ГЕРХ під впливом комплексного лікування 

Клінічні групи 

 

Критерії 

Група порівняння, 

n=25 

 

І група, n=25 

 

ІІ група, n=25 

 

ІІІ група, n=25 

до 

лікува-

ння 

після 

лікува-

ння 

до 

лікува-

ння 

після 

лікува-

ння 

до лікува-

ння 

після 

лікува-

ння 

до 

лікува-

ння 

після 

лікува-

ння 

Феномен Рейно 6 (24%) 4 (16%) 11 (44%) 4 (16%) 13 (52%) 7 (28%) 13 (52%) 2 (8%) 

Артралгії 3 (12%) 2 (8%) 11 (44%) 8 (32%) 10 (40%) 9 (36%) 12 (48%) 7 (28%) 

Фотосенсибілізація – – 6 (24%) 5 (20%) 5 (20%) 4 (16%) 7 (28%) 4(16%) 

Немотивована втрата ваги  4 (16%) 4 (16%) 8 (32%) 7 (28%) 7 (28%) 7 (28%) 9 (36%) 7 (28%) 

Ранкова скутість – – 2 (8%) 2 (8%) 3 (12%) 3 (12%) 4 (16%) 3 (12%) 

Сухість у роті (ксеростомія) та / або 

сухість очей (ксерофтальмія) 

– – 5 (20%) 4 (16%) 4 (16%) 3 (12%) 6 (24%) 2 (8%) 

Дисфагія 4 (16%) 2 (8%) 11 (44%) 4 (16%) 12 (48%) 6 (24%) 13 (52%) 3 (12%) 

Рецидиви безпричинної лихоманки – – –  –  –  

Гастроезофагеальний рефлюкс 22 (88%) 5 (20%) 23 (92%) 5 (20%) 25 (100%) 8 (32%) 24 (96%) 4 (20%) 

Шкірні зміни (висип) 4 (16%) 4 (16%) 11 (44%) 7 (28%) 9 (36%) 5 (20%) 12 (48%) 3 (12%) 

Виразки порожнини рота 4 (16%) 3 (12%) 9 (36%) 4 (16%) 7 (28%) 5 (20%) 8 (32%) 2 (8%) 

Алопеція (неандрогенна) – – – – – – – – 

Проксимальна м’язева слабкість 1 (4%) 1 (4%) 6 (24%) 5 (20%) 5 (20%) 5 (20%) 7 (28%) 4 (16%) 

 



123 

 

Під впливом як стандартної, так і комплексної терапії першіння в горлі 

та охриплість голосу – позастравохідний симптом ГЕРХ – перестали 

турбувати 12% пацієнтів групи порівняння та 32 %, 44 %, 64 %, які на тлі 

стандартної терапії ГЕРХ отримували препарати магнію і кальцію та їх 

комбінацію. Сухий, непродуктивний ранковий кашель перестав турбувати 

4% пацієнтів групи порівняння та 12 %, 36 %, 48 % хворих з досліджуваних 

груп. Порушення частоти і ритму серцевих скорочень внаслідок 

надшлуночкових екстрасистол припинилися після лікування у 8 % хворих 

групи порівняння та відповідно у 8 % і 4 % хворих першої та другої 

досліджуваних груп і зникли в третьої групи. Короткотермінові епізоди болю 

за грудиною на рівні її середньої третини зникли у 8 % хворих групи 

порівняння, а також у 12 % хворих першої та другої підгруп. В обстежених, 

які на тлі стандартної терапії отримували препарати магнію та кальцію 

одночасно, такі болі зникли цілком.  

Динаміка прояву критеріїв НДСТ за Moska М et al. (1999, 2006) та 

Doria A et al. (2005) у хворих на ГЕРХ під впливом комплексного лікування 

представлена в таблиці 4.2. Як видно з неї, феномен Рейно, один з критеріїв, 

зник у 8 % пацієнтів групи порівняння, 28 % – І-ї групи, 24 % – ІІ-ї та 44 % – 

ІІІ-ї. Частота артралгій знизилася на 4 % під впливом базової терапії, в той 

час як при комплексному лікуванні на 12 % – у пацієнтів І-ї групи, 4 % – ІІ-ї, 

20 % – ІІІ-ї. Фотосенсибілізація на 4 % рідше проявлялася серед хворих І-ї та 

ІІ-ї груп та на 8 % рідше – при поєднанні базової терапії й обох 

досліджуваних препаратів.  

Під впливом комплексного лікування в пацієнтів І-ї та ІІІ-ї 

досліджуваних груп знизилася немотивована втрата ваги на 4 % та 8 % 

відповідно, в той час як серед хворих ІІ-ї групи цей процес не зазнав змін. 

Ранкова скутість не зникла ані у випадку поєднання базової терапії з 

препаратом магнію, ані з кальцієм, а тільки за умов їх поєднання і то лише на 

4%. Явища ксерофтальмії та ксеростомії зникли у 4 % хворих І-ї та ІІ-ї груп 
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та в 16% – ІІІ-ї. Явища дисфагії після стандартного лікування знизилися у 8% 

хворих на ГЕРХ без супутньої патології та на 28 %, 24 % і 40 % у 

досліджуваних групах за умов доєднання магнію, кальцію та поєднання їх 

відповідно. Гастроезофагеальний рефлюкс зник у 68 % пацієнтів групи 

порівняння та 72%, 68%, 76% серед пацієнтів досліджуваних груп за умови 

комплексного лікування.  

У всіх трьох групах спостерігалася позитивна динаміка щодо шкірних 

покривів, зокрема зменшилися прояви висипань на 16 % у хворих І-ї та ІІ-ї 

груп та на 36 % – у хворих ІІІ-ї, у той час як стандарне лікування цьому не 

сприяло. Виразки порожнини рота загоїлись у 8 % пацієнтів групи 

порівняння під впливом стандартної терапії та у 20 %, 8 %, 24 % пацієнтів 

досліджуваних груп відповідно. На прояви проксимальної м’язевої слабкості 

позитивний вплив чинило включення у терапію препарату магнію, внаслідок 

чого її прояви зменшилися на 4 %, а з одночасним додаванням ще й кальцію 

– на 12 %. 

 

4.2. Особливості змін показників езофагогастродуоденоскопії 

(ЕФГДС) та добової рН-метрії у хворих на ГЕРХ у поєднанні 

із синдромом НДСТ під впливом комплексного лікування 

 

Динаміка показників добового моніторингу рН у нижній третині 

стравоходу в обстежених пацієнтів під впливом комплексної терапії подана 

в таблиці 4.3. Як видно з неї, під впливом різних схем лікування відсоток 

загального часу з рН<4 AET зменшився у всіх досліджуваних групах. 

Зокрема в обстежених І-ї групи, яким на тлі базової терапії був призничений 

препарат магнію, AET знизився з 5,48±0,4 % до 4,36±0,7 % (р>0,05), 

а загальна кількість рефлюксів у середньому зменшилася з 79±6,0 до 46±3,5 

епізодів за добу (р1>0,05; р2<0,05). Серед пацієнтів ІІ-ї групи, яким до 

стандартної терапії долучали препарат з вмістом кальцію, AET знизився з 
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6,1±0,3 % до 4,5±0,3 %, а сумарна кількість рефлюксів у середньому 

зменшилася з 91±13,0 до 42±2,0 епізодів відповідно (р1>0,05; р2<0,05). 

Найзначимішою була динаміка цього показника при поєднанні базової 

терапії й обох досліджуваних препаратів серед пацієнтів ІІІ групи, де АЕТ 

знизився з 6,8±0,45 % до 4,2±0,04 %, виникаючи в середньому 34±1,5 раза на 

добу (р1<0,05; р2<0,05).  

У групі контролю, де ГЕРХ перебігала без супутньої патології під 

впливом базової терапії, AET знизився з 5,7±0,7 % до 4,2±0,6 %, а сумарна 

кількість рефлюксів з рН<4 після проведеного лікування становила 51±1,9 

епізодів. У представлених групах знизився відсоток часу з рН<4 

в положеннях стоячи та лежачи. У І-й групі рН<4 у положенні стоячи до 

лікування становив 12,3±0,05 %, в той час як після комплексного лікування 

з додаванням препарату магнію – 9,1±0,12. У ІІ-й групі цей показник 

змінився з 13,6±0,36 % до 9,1±0,12 %, а в ІІІ-й – з 14,2±0,97 до 8,5±0,11 % 

(р<0,05). Динаміка показника рН<4 в положенні лежачи змінилася 

із 7,4±0,1% до 3,4±0,31 % серед хворих першої групи, з 8,6±1,02 % до 

3,6±0,43 % – другої, з 9,31±0,82 % до 3,1±0,27 % – третьої (р1<0,05; р2<0,05; 

р3<0,05).  

Отже, під впливом запропонованого лікування кількість рефлюксів 

тривалістю більше ніж 5 хвилин у пацієнтів І-ї групи становила 

4±3,5 епізодів за добу (р>0,05), ІІ-ї групи – 5±1,5 (р>0,05) та ІІІ-ї групи – 

3±1,0 (р<0,05), а в групі контролю – 5±1,5. Як наслідок, знизилася тривалість 

найдовшого рефлюксу: з 57±8,0 хв до 7±0,5 хв у пацієнтів першої групи, 

з 61±12,0 хв до 20±1,5 хв – другої, з 58±9,0 хв до 7,5±1,0хв – третьої (р1<0,05; 

р2<0,05; р3<0,05). Серед пацієнтів контрольної групи, які отримували 

стандартну базову терапію, тривалість найдовшого рефлюксу знизилася з 

43±2,0 хв до 27±0,5 хв (р>0,05). Унаслідок цього такий прогностично 

важливий показник, як індекс DeMeester, знизився з 31,08±2,4 до 17,6±3,5 
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у пацієнтів першої групи, з 30,23±1,3 до 18,9±2,3 – другої та з 33,18±2,6 до 

14,7±2,5 – третьої (р1<0,05; р2<0,05; р3<0,05), в той час як серед хворих 

контрольної групи – з 29,7±1,36 до 19,9±0,97 (р>0,05).  

Таблиця 4.3. 

Динаміка показників добового моніторингу рН у нижній третині 

стравоходу в обстежених пацієнтів під впливом комплексної терапії 

 

Показник 

Група 

порівняння, 

n=25 

І група, 

n=25 

 

ІІ група, 

n=25 

 

ІІІ група, 

n=25 

 

Час з 

рН<4 

(AET), % 

до лікування 5,7±0,7 5,48±0,4 6,1±0,3 6,8±0,45 

після 

лікування 

4,2±0,6 4,36±0,7 4,5±0,3 4,2±0,04* 

Час з 

рН<4, 

стоячи, % 

до лікування 10,36±0,17 12,3±0,05 13,6±0,36 14,2±0,97 

після 

лікування 

8,9±0,13 9,1±0,12* 9,8±0,24* 8,5±0,11* 

Час з 

рН<4, 

лежачи, % 

до лікування 7,9±0,62 7,4±0,1 8,6±1,02 9,31±0,82 

після 

лікування 

2,8±1,26 3,4±0,31* 3,6±0,43* 3,1±0,27* 

К-ть 

рефлюксів 

з рН<4 

до лікування 87±7,0 79±6,0 91±13,0 89±5,0 

після 

лікування 

51±1,9 46±3,5* 42±2,0* 34±1,5* 

К-ть 

рефлюксів 

триваліст

ю понад 5 

хв 

до лікування 9±2,0 13±1,0 12±4,0 15±5,0 

після 

лікування 

5±1,5 4±3,5 5±1,5 3±1,0* 

Най- 

триваліши

й 

рефлюкс, 

хв 

до лікування 43±2,0 57±8,0 61±12,0 58±9,0 

після 

лікування 

27±0,5 18±5,0* 20±1,5* 7,5±1,0* 

DeMeester до лікування 29,7±1,36 31,08±2,4 30,23±1,3 33,18±2,6 

після 

лікування 

19,9±0,97 17,6±3,5* 18,9±2,3* 14,7±2,5* 

Примітка: * – (р<0,05) дані достовірні щодо показників до та після 

лікування. 
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За результатами даних ендоскопічного дослідження, проведеного по 

завершенню лікування, було вивчено динаміку процесів відновлення СОС. 

Як видно з поданих на рис. 4.1. даних, у хворих контрольної групи після 

лікування базовою терапією, що включала інгібітор протонової помпи по 

40 мг 1 р/д та альгінат натрію по 20 мл 3 р/д, нормалізацію стану СОС 

спостерігали в 49 % обстежених. Зокрема ознаки ступеня LA-C (5 %) та LA-

D (5 %) езофагіту трансформувалися в LA-B. Своєю чергою LA-B езофагіт 

під впливом запропонованого лікування у 13% хворих трансформувався 

у LA-А, а у 2 % – не зазнав суттєвих змін. Частота вияву езофагіту LA-A 

після проведеного лікування спостерігалася в 39 % обстежених, що свідчить 

про незавершення процесу відновлення СОС. 

  

Рис. 4.1. Динаміка ендоскопічних змін стану слизової оболонки нижньої 

третини стравоходу в обстежених хворих на ГЕРХ при застосуванні 

базової терапії 

 

Динаміка ендоскопічних змін стану слизової оболонки нижньої 

третини стравоходу в пацієнтів І-ї досліджуваної групи (рис. 4.2.) така: 

ознаки LA-C (в 11 % обстежених) та LA-D (9 %) трансформувалися в LA-А 

та LA-B стадії езофагіту. Зменшилася частота виявлення езофагіту LA-B 
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стадії з 53 % до 7 %. У 73 % пролікованих І-ї групи комплексна терапія з 

долученням препарату магнію сприяла нормалізації стану СОС.  

У ІІ-й групі (рис. 4.3.), які на тлі базової терапії отримували препарат 

кальцію, спостерігаємо таку динаміку: ознаки LA-C (у 13 % обстежених) 

та LA-D (7 %) трансформувалися в LA-А та частково у LA-B стадії езофагіту. 

Зменшилася частота виявлення езофагіту LA-B стадії з 56 % до 4 %. У 61 % 

пролікованих ІІ-ї групи під впливом комплексної терапії з долученням 

препарату магнію відбулася нормалізації стану СОС. 

 

 

Рис. 4.2. Динаміка ендоскопічних змін стану слизової оболонки нижньої 

третини стравоходу в обстежених хворих на ГЕРХ при застосуванні 

базової терапії під впливом комплексної терапії з долученням препаратів 

магнію 

У третій групі (рис. 4.4.) хворі, які на тлі базової терапії отримували 

препарати магнію та кальцію, мали таку динаміку: ознаки LA-C (у 15 % 

обстежених) та LA-D (2 %) трансформувалися в LA-А та LA-B стадії, 

пводночас у 6 % пацієнтів з LA-C езофагітом СОС цілком нормалізувався. 

У всіх пацієнтів з езофагітом LA-А та LA-B стадії відбулася нормалізація 

стану СОС і загалом становила 89 % пролікованих ІІІ-ї групи.  
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Рис. 4.3. Динаміка ендоскопічних змін стану слизової оболонки нижньої 

третини стравоходу в обстежених хворих на ГЕРХ при застосуванні 

базової терапії під впливом комплексної терапії із долученням 

препаратів магнію 

 

 

Рис. 4.4. Динаміка ендоскопічних змін стану слизової оболонки нижньої 

третини стравоходу в обстежених хворих на ГЕРХ при застосуванні 

базової терапії під впливом комплексної терапії з долученням препаратів 

магнію та кальцію 
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4.3. Динаміка рівня окремих мікро- та макроелементів що беруть 

участь у метаболізмі сполучної тканини й активності матриксної 

металопротеїнази-9 у хворих на ГЕРХ коморбідною із синдромом НДСТ 

під впливом комплексного лікування 

 

Динаміка вмісту Mg2+ та Ca2+ в еритроцитах під впливом 

запропонованої комплексної терапії представлена на рис. 4.5 та рис. 4.6.  

 

Рис. 4.5. Динаміка вмісту Mg2+ в еритроцитах в обстежених пацієнтів під 

впливом комплексної терапії з включенням препаратів магнію та 

кальцію і їх поєднання.  

Примітка:’’ – (р<0,05) дані достовірні щодо показників до та після 

лікування. 

 

Як видно з рисунку, в пацієнтів першої групи, які, крім стандартної 

терапії, отримували препарат магнію, підвищувалася його концентрація в 

еритроцитах на 40,9% (з 14,123±1,362 мкг/г до 19,4±1,239 мкг/г): це на 

1,45 мкг/г більше за показник групи порівняння, хоча він і не досягнув 
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значень, характерних здоровим особам. Рівень Ca2+ в еритроцитах у 

пацієнтів цієї групи підвищився на 15% (з 53,323±1,089 мкг/г до 61,3±4,16 

мкг/г), хоча така динаміка і не була достовірна. 

У пацієнтів другої групи, яким до базової терапії було додано 

препарат Са, динаміка рівня Mg2+ була дещо менш вагома, а цей показник 

підвищився на 21,1 % (з 14,123±1,362 мкг/г до 17,9±2,04 мкг/г (р”˃0,05). 

Своєю чергою Ca2+ у цих пацієнтів порівняно з показником до лікування 

достовірно зріс на 33,8 % (з 53,323±1,089 мкг/г до 80,6±2,12 мкг/г) (р”<0,05), 

хоча і залишався на 11,5 % нижчим порівняно з показником хворих групи 

порівняння та на 18,9 % – зі здоровими.  

 

 

Рис. 4.6. Динаміка вмісту Ca2+ в еритроцитах в обстежених пацієнтів під 

впливом комплексної терапії з включенням препаратів магнію та 

кальцію і їх поєднання 

Примітка: ” – (р<0,05) дані достовірні відносно показників до та після 

лікування. 
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У хворих ІІІ-ї групи, яким до стандартної терапії було включено 

препарати магнію та кальцію, рівні цих макроелементів в еритроцитах 

зазнали найпомітнішої позитивної динаміки. Зокрема вміст магнію досягнув 

показника 21,52±2,47 мкг/г, зріcши в 1,16 раза (з 14,123±1,362 мкг/г до 

21,25±2,47 мкг/г) порівняно з його рівнем у хворих групи порівняння 

та наблизився до значень, характерних здоровим особам (р”<0,05). Рівень 

Ca2+ в еритроцитах також зріс у середньому в 1,9 раза (з 53,323±1,089 мкг/г 

до 102,7±1,37 мкг/г). Порівняно з групою контролю цей показник у 

середньому підвищився на 12,5 % та майже досягнув значень показника 

групи здорових осіб (р<0,05). 

 

 

Рис. 4.7. Інтерквартильні розмахи показника ММР-9 в обстежених 

пацієнтів після лікування 

Примітка: ” – (р<0,05) дані достовірні щодо показників до та після 

лікування.  

 

Після комплексного лікування з включенням до базової терапії 

препаратів, які впливають на мікроелементний обмін, ми простежили 
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динаміку змін рівня ММП-9 (табл. 4.4; рис. 4.7). Установлено, що в пацієнтів 

І-ї групи середнє значення цього показника знизилося на 39,45% 

(з 3608,5±77,43 пг/мл по 2184,835±36,12 пг/мл) (р”<0,05), залишившись при 

цьому в 1,3 раза вищим від показника групи порівняння та в 1,5 раза – щодо 

середнього його значення у здорових (рис. 4.4). У хворих ІІ-ї групи середнє 

значення активності ММР-9 знизилося на 35,3 % порівняно з вихідними 

даними (3608,5±77,43 пг/мл) та досягло 2335,018±27,34 пг/мл (р”<0,05). Як 

видно з отриманих даних, кореція дефіциту магнію знижує активність ММР-

9 у середньому на 4,16 % більше як за умов корекції рівня кальцію.  

У пацієнтів ІІІ-ї групи, яким одночасно з базовою стандартною 

терапією корегували вміст Mg2+ та Са2+, рівень ММР-9 знизився на 53,18% 

порівняно з вихідними даними (3608,5±77,43 пг/мл) та становив 

1689,266±14,89 пг/мл з інтерквартильним розмахом 1483,781–1990,542, 

наблизившись до показників групи порівняння. 

Таблиця 4.4. 

Динаміка паказників рівня активності ММР-9 в обстежених пацієнтів 

під впливом комплексної терапії 

Обстежені групи ММР-9 (пг/мл) 

Ме±m Мо LQ-HQ 

До лікування, n=75 3608,5±77,43 3399,283 2501,5–5132,402 

Після 

лікування 

І група, n=25 2184,835±36,12” 2067,887 1590,203–3039,798 

ІІ група, n=25 2335,018±27,34” 2067,887 1927,092–2998,601 

ІІІ група, 

n=25 

1689,266±14,89” 1627,092 1483,781–1990,542 

Група порівняння, n=25 1561,389±71,77 1602,151 1014,925–1973,303 

Здорові, n=20 1442,84±87,80 1590,203 1014,925–1655,609 

Примітка: ” – (р<0,05) дані достовірні щодо показників до та після 

лікування. 



134 

 

Отже, долучення до стандартної  терапії ГЕРХ у пацієнтів з НДСТ 

одночасно обох середників, які містять магній і кальцій, більше впливає на 

показник активності ММР-9. 

Паралельно ми оцінювали динаміку окремих показників метаболізму 

сполучної тканини під впливом запропонованої комплексної терапії, зокрема 

оцінювали рівень оксипроліну (ОП) в сироватці крові та добовій порції сечі. 

Отримані нами дані представлені в таблиці 4.5. Як видно з неї, концентрація 

ОП у добовій порції сечі знизилася на 11,42% та становила 81,69±4,63 

мкмоль/л серед пацієнтів, яким призначали комплексний препарат магнію 

лактату дигідрат у поєднанні з піридоксином гідрохлоридом (р>0,05); на 

2,26% (86,79±1,54 мкмоль/л) у хворих, які отримували карбонат кальцію 

в поєднанні з холекальциферолом (р>0,05), та на 16,45% (73,63±2,37 

мкмоль/л) – у хворих, яким на тлі стандартної антирефлюксної терапії було 

призначено обидва вище вказані препарати (р<0,05) та за своїми значеннями 

наближався до показників групи порівняння.  

Таблиця 4.5. 

Динаміка рівня оксипроліну в крові і добовій порції сечі  

в обстежених пацієнтів під впливом комплексної терапії 

Показники 

Групи 

Оксипролін 

(кров),  

мкмоль/л 

Оксипролін 

(сеча), 

мкмоль/л 

ГЕРХ+НДСТ, n=75 (до лік.) 90,44±0,725 224,45±1,32 

І група, n=25 (після лік.) 81,69±4,63 198,3±13,61 

ІI група, n=25 (після лік.) 86,79±1,54 219,37±3,15 

ІII група, n=25 (після лік.) 73,63±2,37" 187,52±3,43" 

Група порівняння, n=25 55,26±2,3 56,462±1,9 

Здорові, n=20 54,33±2,4 78,24±4,3 

Примітка: " – (р<0,05) дані достовірні щодо показників до та після 

лікування. 
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Тож корекція обміну магнію або кальцію мала позитивний вплив на 

показник ОП у сироватці крові, але тільки за умови їх поєднання. Водночас 

динаміка концентрації оксипроліну була статистично вагома, хоча його 

рівень і залишався в 1,35 раза вищий, аніж у здорових осіб.  

Рівень ОП сироватки крові в пацієнтів першої групи знизився на 9,6% і 

становив 81,69±4,63 мкмоль/л (р>0,05); другої групи –  на 4,03 % і становив 

86,79±1,54 мкмоль/л порівняно з даними до лікування (р>0,05). Статистично 

вагомим було зниження показника ОП у добовій порції сечі серед пацієнтів 

третьої групи – на 18,6% (з 224,45±1,32 по 73,63±2,37 мкмоль/л) (р<0,05). 

Водночас рівень ОП у добовій порції сечі був на 26,2 % вищий, як у 

здорових, та 24,9% – як у хворих групи порівняння. 

Отже, долучення до стандартної терапії ГЕРХ у пацієнтів з НДСТ 

одночасно препаратів магнію та кальцію сприяє вірогідному зменшенню 

рівня ММР-9, внаслідок чого зменшується патологічна деградація та 

підвищується синтез нових компонентів сполучної тканини, про що свідчить 

позитивна динаміка обміну оксипроліну як у сироватці крові, так і в добовій 

порції сечі. 

 

4.4. Вплив комплексного лікування на рівень простагландинів Е2 

та F2α у хворих з поєднаною патологією 

 

Динаміка рівня показників PG E2 у хворих на ГЕРХ з НДСТ та  ГЕРХ 

без НДСТ під впливом стандартної та комплексної терапії наведена в таблиці 

4.6 та на рисунку 4.8. Як видно з неї, рівень PG E2 після лікування знизився 

на 40,3 % у пацієнтів І-ї групи та в середньому дорівнював 241,72±8,74 pg/ml. 

Інтерквартильний розмах даних був у межах (LQ-HQ) – 160,948–305,072 

pg/ml з медіаною (Ме) 238,05 pg/ml (р<0,05). У хворих ІІ-ї групи 

спостерігалося менш вагоме зниження рівня PG E2, показник якого становив 

у середньому 301,04±11,48 pg/ml. При цьому LQ-HQ коливалися від 238,528 
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до 474,1 pg/ml, а Ме – 282,2 pg/ml (р<0,05). В обстежених ІІІ-ї групи 

концентрація PG E2 в крові під впливом запропонованої терапії знизилася у 

1,9 раза та становила 203,43±7,43 pg/ml, LQ-HQ=151,534-269,997 pg/ml, Ме – 

164,1 (р<0,05). 

Таблиця 4.6. 

Динаміка рівня показників PG E2 у хворих на ГЕРХ з НДСТ та ГЕРХ без 

НДСТ під впливом комплексного лікування 

Обстежені групи PG E2,pg/ml 

М±m Мe LQ-HQ 

До лікування, n=75 405,249±15,267 376,6 225,476–668,858 

Після 

лікування 

І група, n=25 241,72±8,74" 238,05 160,948–305,072 

ІІ група, n=25 301,04±11,48" 282,2 238,528–474,1 

ІІІ група, n=25 203,43±7,43" 164,1 151,534–269,997 

Група порівняння, n=25 212,747±4,627 210,07 154,534–269,997 

Здорові, n=20 164,522±3,655 164,100 132,357–189,858 

Примітка: " – (р<0,05) дані достовірні щодо показників до та після 

лікування.  

 

Рис. 4.8. Інтерквартильні розмахи показника PG E2 в обстежених 

пацієнтів після лікування 

Примітка: " – (р<0,05) дані достовірні щодо показників до та після 

лікування. 
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Динаміка рівня PG F2α у хворих на ГЕРХ з НДСТ та ГЕРХ без НДСТ 

під впливом комплексного лікування наведена в таблиці 4.7 та на рисунку 

4.8. 

Таблиця 4.7. 

Динаміка рівня показників PG F2α у хворих на ГЕРХ з НДСТ та ГЕРХ 

без НДСТ під впливом комплексного лікування 

Примітка: " – (р<0,05) дані достовірні щодо показників до та після 

лікування. 

 

Рис. 4.9. Інтерквартильні розмахи показника PG F2α в обстежених 

пацієнтів після лікування 

Примітка: " – (р<0,05) дані достовірні щодо показників до та після 

лікування. 

Обстежені групи PG F2α,pg/ml 

М±m Мe LQ-HQ 

До лікування, n=75 55,5±0,67 54,93 43,69–67,099 

Після 

лікування 

І група, n=25 71,79±1,03" 72,7 60,57–79,83 

ІІ група, n=25 68,21±1,09" 69,22 59,83–79,83 

ІІІ група, n=25 74,75±0,87" 73,67 67,83–82,83 

Група порівняння, n=25 72,454±0,748 72,5 62,19–82,991 

Здорові, n=20 85,79±1,01 85,64 79,686–91,514 
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Як видно з поданих у таблиці 4.7 та рисунку 4.8. даних, під впливом 

запропонованої терапії в пацієнтів І-ї групи показник PG F2α становив 

у середньому 71,79±1,03 pg/ml, зрісши на 29,35 % порівняно з даними до 

лікування (р<0,05). Інтерквартильні розмахи були в межах від 60,57 до 79,83 

pg/ml, а Ме – 72,7 pg/ml. У пацієнтів ІІ-ї групи рівень PG F2α зріс на 22,9 % 

порівняно з даними перед початком лікування (р<0,05). У хворих ІІІ-ї групи 

показник PG F2α зріс на 34,7 % до значень 74,75±0,87 pg/ml з 

інтерквартильним розмахом 67,83–82,83 та Ме – 73,67 (рис.4.9). 

 

4.5. Вплив комплексного лікування на рівень регуляторного 

гормону греліну у хворих на ГЕРХ у поєднанні з НДСТ  

 

Динаміка рівня греліну в плазмі крові хворих на ГЕРХ у поєднанні 

з НДСТ та при ГЕРХ без НДСТ під впливом комплексного лікування подана 

в таблиці 4.8 та на рисунку 4.10.  

Таблиця 4.8 

Динаміка показників рівня греліну в плазмі крові хворих на ГЕРХ  

у поєднанні з НДСТ та при ГЕРХ без НДСТ 

під впливом комплексного лікування 

Обстежені групи Ghr, pg/ml 

М±m Мe LQ-HQ 

До лікування, n=75 2413,19±31,86 2329,716 2209,298–2617,559 

Після 

лікування 

І група, n=25 2219,5±113,33 2551,7 1117,559–2881,815 

ІІ група, n=25 2230,4±97,25 2228,5 1164,864–2987,787 

ІІІ група, n=25 1718,3±98,306" 1671,3 1185,808–2765,31 

Група порівняння, n=25 471,50±14,47 447,677 409,732–517,898 

Здорові, n=20 343,232±11,282 347,494 289,687–400,767 

Примітка: " – (р<0,05) дані достовірні щодо показників до та після 

лікування.  
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Як видно з даних таблиці 4.8, під впливом запропонованої терапії 

рівень греліну у хворих І-ї групи знизився на 8,01% та дорівнював наприкінці 

лікування 2219,5±113,33 pg/ml з інтерквартильним розподілом 2209,298–

2617,559 pg/ml та Ме – 2551,7 pg/ml (р>0,05).  

В обстежених ІІ-ї групи рівень загального греліну зменшився тільки на 

7,6% та становив 2230,4±97,25 pg/ml, LQ-HQ=1164,864-2987,787 pg/ml, Ме – 

2228,5 pg/ml (р>0,05).  

 

Рис. 4.10. Інтерквартильні розмахи показника греліну в обстежених 

пацієнтів після лікування 

Примітка: " – (р<0,05) дані достовірні щодо показників до та після 

лікування.  

Серед пацієнтів ІІІ-ї групи його показник після завершення курсового 

лікування дорівнював 1718,3±98,306 pg/ml, LQ-HQ=1185,808-2765,31, Ме – 

1671,3 (р<0,05). У пацієнтів групи порівняння рівень греліну коливався в 

межах 471,50±14,47 pg/ml, при цьому Ме становила 447,677 pg/ml, а 

інтерквартильні розмахи – 409,732–517,898 pg/ml. 
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4.6. Вплив комплексного лікування на сон та якість життя у 

хворих на ГЕРХ у поєднанні з НДСТ 

Динаміка фізичних компонентів якості життя під впливом 

запропонованого комплексного лікування в обстежених нами пацієнтів 

представлена на рисунку 4.11.  

 

Рис. 4.11. Динаміка показників якості життя (фізичний компонент) 

в обстежених пацієнтів 

Примітка: * – (р<0,05) дані достовірні щодо показників до та після 

лікування. 
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Серед пацієнтів групи порівняння під впливом базової терапії, 

проведеної згідно запропонованої схеми, показник загального стану здоров’я 

General Health (GH) покращився на 33,03 %, змінившись із 52,81±0,98 до 

78,86±1,03 (р<0,05). У той час як у групах на тлі комплексного лікування він 

зріс на 42,52 % (з 54,3±0,97 до 94,5±1,97) у хворих І-ї групи, на 13,10 % 

(з 62,01±1,87 до 71,36±0,61) – ІІ-ї та на 46,28 % (від 50,81±1,07 до 94,6±2,01) 

– ІІІ-ї відповідно (р1,р2,р3<0,05). 

Показники шкали фізичного функціонування Physical Functiong (PF) 

під впливом призначеного лікування покращилися на 17,9 % (з 59,32±0,97 до 

72,3±0,61) у пацієнтів групи порівняння (р<0,05) та на 30,38 % (з 61,12±1,38 

до 87,8±2,09) – першої; 27,47 % (від 57,01±2,63 до 79,03±0,97) – другої; 

29,17% (з 61,12±0,68 до 86,3±1,16) – третьої відповідно (р1,р2,р3<0,05). 

Показники шкали рольового фізичного функціонування Role Physical 

(RP) покращилися на 25,14 % (з 58,31±0,91 до 77,9±1,12) у пацієнтів групи 

порівняння (р<0,05) та на 33,6 % (з 61,24±1,12 до 92,3±2,07) у хворих першої, 

на 22,58 % (з 53,71±0,76 до 69,38±1,56) – другої, на 40,20% (з 53,20±0,13 до 

89,12±0,97) – третьої (р1, р2, р3<0,05). 

Динаміка даних шкали болю Body Pain (BP) під впливом 

запропонованої терапії покращилася на 21,84 % (з 61,9±0,89 до 79,2±1,33) 

у пацієнтів групи порівняння (р<0,05) та на 37,28 % (з 59,2±0,86 до 94,4±1,25) 

– першої, на 25,46 % (з 58,36±1,15 до 78,3±2,13) – другої, на 35,92 % (з 

59,41±1,08 до 92,73±1,05) – третьої (р1, р2, р3<0,05). 

Динаміка психічних компонентів якості життя під впливом 

запропонованого комплексного лікування в обстежених нами пацієнтів 

представлена на рисунку 4.12. 
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Рис. 4.12. Динаміка показників якості життя (психічний компонент)  

в обстежених пацієнтів  

Примітки: 1.* – (р<0,05) дані достовірні відносно показників до та після 

лікування. 

Як видно з нього, під впливом комплексної терапії значення шкали 

життєвої активності Vitality (VT) зросли на 17,18% (з 72,3±1,62 до 87,3±0,97) 

у пацієнтів першої групи, яким до базової терапії був долучений препарат 
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магнію, на 21,93 % ( з 69,76±1,32 до 89,36±1,36) – другої, в якій до базової 

терапії був долучений препарат кальцію; на 37,87 % (з 59,86±0,96 до 

96,36±2,31) – третьої, яким до базової терапії були долучені обидва 

препарати (р1, р2, р3<0,05). Серед хворих на ГЕРХ без НДСТ, які отримали 

базову терапію ІПП та альгінату, приплив сил та енергії відчули 9,50 % 

(69,86±0,32 до 77,2±1,08), р<0,05.  

Дані шкали соціального функціонування Social Functioning (SF) під 

впливом запропонованої терапії покращилася на 8,8 % (з 74,36±0,98 до 

81,5±1,64) у пацієнтів групи порівняння (р<0,05) та на 22,7 % (з 61,12±0,81 до 

79,1±0,62) у пацієнтів першої, на 29,6 % ( від 59,36±1,65 до 84,3±1,31) – 

другої, на 29,31 % (з 63,16±0,38 до 89,36±1,13) – третьої (р1, р2, р3<0,05).  

Показники шкали психічного здоров’я Mental Health (MH) 

покращилися на 17,23 % (з 71,26±0,36 до 86,1±1,95) у пацієнтів першої групи, 

на 22,41% (з 61,96±0,68 до 79,86±1,07) – другої, 21,96 % (з 79,19±1,02 до 

97,63±2,03) – третьої (р1, р2, р3<0,05) та 14,22% (з 68,36± 0,35 до 79,7±1,04) – 

в обстежених контрольної групи (р<0,05).  

Також у пролікованих нами пацієнтів спостерігалася позитивна 

динаміка показників шкали рольового емоційного функціонування Role 

Emotional (RE): на 27,37% (з 70,3±1,16 до 96,8±2,07) у хворих першої групи, 

на 12,36% (з 73,26±0,64 до 83,6±1,35) – другої, на 15,7% (з 79,43±0,38 до 

94,3±0,92) – третьої (р1, р2, р3<0,05) та 9,05% (з 69,3±0,31 до 76,2±0,82) – 

у пацієнтів групи порівняння, які отримували базову терапію (р<0,05). 

 

4.7. Маршрут пацієнта для ранньої діагностики та лікування 

гастроезофагальної рефлюксної хвороби на тлі синдрому 

недиференційованої дисплазії сполучної тканини 

 

Завершальний етап роботи стосувався систематизації набутих знань та 

формування простого у використанні алгоритму для ранньої діагностики та 
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лікування гастроезофагальної рефлюксної хвороби в пацієнтів із синдромом 

недиференційованої дисплазії сполучної тканини, що відображено на 

рисунках 4.13. та 4.14.  

Паралельно з оцінкою фенотипових та вісцеральних ознак синдрому 

НДСТ цій категорії пацієнтів потрібно виявляти критерії порушення процесів 

обміну сполучної тканини за результатами визначення рівня ОП у добовій 

порції сечі вище за 57,711±0,513 мкмоль/л; ОП у сироватці крові – понад 

53,33±1,153 мкмоль/л; зниження в еритроцитах рівня Mg2+ – понад 

18,450±1,239 мкг/г, а Ca2+ – понад 89,862±0,789 мкг/г; зростання активності 

матриксної металопротеїнази-9 – понад 1894,13±71,77 pg/ml. 

Ступінь толерантності слизової оболонки стравоходу до 

пошкоджуючих факторів, ймовірність зміни моторики шлунка та тонусу 

м’язів стравоходу варто оцінювати за такими критеріями: рівень PGЕ2 вище 

від 212,747±4,627 pg/ml; PGF2α нижче від 72,454±0,748 pg/ml; греліну вище 

від 471,50±14,47 pg/ml. 

Якщо виявлено порушення, пацієнтам з ГЕРХ, яка перебігає на тлі 

синдрому НДСТ, до стандартної базової терапії (пантопразол натрію 

півтораводний по 40 мг 1 р/д та суспензія альгінату натрію у поєднанні із 

бікарбонатом калію по 20мл 3 р/д після їжі та перед сном) доцільно 

призначити комбінацію препаратів магнію лактату дигідрат у поєднанні з 

піридоксином гідрохлорид по 2 таблетки 3 р/д. та карбонату кальцію у 

поєднанні з холекальциферолом по 1 таблетці 3 р/д.  

Запропонований алгоритм діагностики і лікування хворих на ГЕРХ у 

поєднанні з НДСТ поданий на рис. 4.13., а маршрут пацієнта для ранньої 

діагностики та лікування гастроезофагальної рефлюксної хвороби на тлі 

синдрому недиференційованої дисплазії сполучної тканини на рис. 4.14. 
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Рис. 4.13. Алгоритм ранньої діагностики та лікування гастроезофагальної рефлюксної хвороби на тлі синдрому 

недиференційованої дисплазії сполучної тканини 
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Рис. 4.14.  Маршрут пацієнта для ранньої діагностики та лікування гастроезофагальної рефлюксної хвороби на 

тлі синдрому недиференційованої дисплазії сполучної тканини. 
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АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ  

ОТРИМАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

Сучасні виклики до розвитку медичної науки насамперед стосуються 

вирішення спеціалістами нових комплексних завдань, бо на передній план у 

даний час виходять проблеми не тільки ефективного лікування конкретних 

захворювань внутрішніх органів, а й якісна корекція коморбідних станів. 

Тому, завдання сьогодення щодо вдосконалення клінічної практики – це 

застосування саме системного підходу у вивченні будь-якої внутрішньої 

патології, тим більш такого поширеного захворювання як гастроезофагальна 

рефлюксна хвороба (ГЕРХ). 

ГЕРХ - одне з найбільш поширених захворювань органів травлення в 

сучасному суспільстві. Систематичний огляд вітчизняних та закордонних 

наукових джерел засвідчив, що поширеність ГЕРХ серед населення 

становить від 10 до 40 % [46, 48]. Останнім часом вона привертає до себе 

увагу вчених і практикуючих лікарів багатьох країн світу, що пов'язано із 

зростанням частоти виявлення даної патології, різноманітністю клінічних 

проявів, що включають позастравохідні ознаки. Симптоми ГЕРХ значно 

знижують якість життя хворих. Часто це призводить до зловживання 

безрецептурними антацидами і запізнілого звернення по медичну допомогу. 

За рахунок частого рецидивування, існує тенденція до зростання числа 

ускладнень ГЕРХ, зокрема стравоходу Барретта (СБ) – однієї з причин 

аденокарциноми стравоходу. 

Водночас однією з особливостей сучасної клінічної медицини є те, що 

захворювання втрачають мононозологічний характер і частіше мають 

коморбідний перебіг. Окреме місце займає питання хронічної патології ШКТ 

поєднане із синдромом недиференційованої дисплазії сполучної тканини 

(НДСТ), оскільки саме порушення фібриногенезу призводить до наявності 
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аномалій розвитку органів ШКТ та формування полісистемної соматичної 

патології. 

У сучасних умовах несприятливої екологічної ситуації, 

нераціонального харчування із недостатнім надходженням мікронутрієнтів, 

необхідних для синтезу повноцінної сполучної тканини, шкідливих звичок, 

безконтрольного вживання лікарських засобів, впливу на організм гіпоксіі 

різного генезу, частота НДСТ серед населення зростає. Згідно наукових 

даних, її поширеність в сучасній популяції коливається в межах 9 – 80 %. 

Останнім часом серед факторів, що сприяють розвитку ГЕРХ, 

розглядають вроджений короткий стравохід, грижі стравохідного отвору 

діафрагми, недостатність кардіального сфінктера, які призводять до 

зниження кліренсу слизової оболонки стравоходу від рефлюксанту та інших 

секреторних та моторно-евакуаторних порушень що, вірогідно, обумовлене її 

коморбідність з НДСТ [77; 88, 163]. Водночас клінічні особливості, додаткові 

патогенетичні механізми розвитку та підходи до лікування при цій 

коморбідній патології необхідно вивчати докладніше. 

Виходячи із вище викладеного, саме тому актуальність даного 

дослідження є очевидною, бо вона зумовлена вкрай назрілою необхідністю 

на новому науково-клінічному рівні вивчити особливості перебігу, 

взаємообтяжувального впливу, окремих патогенетичних механізмів розвитку, 

розробки ранніх діагностичних критеріїв та підвищення ефективності 

комплексного лікування гастроезофагальної рефлюксної хвороби, яка 

перебігає на тлі недиференційованої дисплазії сполучної тканини, що 

дозволить покращити якість життя пацієнтів, а також знизити частоту 

ускладнень. 

Серед включених у дослідження 120 хворих, у 45 було діагностовано 

ГЕРХ без НДСТ (група порівняння), а у 75 – ГЕРХ на тлі НДСТ (основна 

група). Цікавим є той факт, що серед обстежених основної групи було 45,8 % 

жінок та 54,2 % чоловіків, а групи порівняння – 48,8 % та 51,2 % відповідно, 
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що свідчить про відсутність достовірної різниці у гендерному розподілі. Це 

вказує на те, що як на ГЕРХ без НДСТ, так і на ГЕРХ на тлі ДНСТ однаково 

часто хворіють як жінки так і чоловіки. Отримані дані певною мірою 

узгоджуються з результатами досліджень Дворниченко МВ та співавторів 

(2017) [11]. 

У ході проведеного дослідження було встановлено, що у хворих на 

ГЕРХ на тлі НДСТ фенотипові ознаки НДСТ, такі як дисфагія, феномен 

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

слизової оболонки порожнини рота, проксимальна м’язева слабкість – 

відмічаються достовірно частіше 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). Серед окремих синдромних проявів – кісткові, 

суглобові та шкірні фенотипові ознаки дисплазії у пацієнтів із ГЕРХ на тлі 

НДСТ були в 4–4,5 раза частіше, ніж у пацієнтів на ГЕРХ без НДСТ. 

Отримані дані співзвучні з результатами досліджень Апенченко ЮС та 

співавторів, які встановили переважання серед фенотипових проявів 

кісткових та суглобових у дітей з поєднанням синдрому НДСТ та ГЕРХ [1].  

Вісцеральні маркери НДСТ, такі як аномалії жовчного міхура, 

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

лівого шлуночка серця, пролапс мітрального клапану – відмічалися 

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). 

Функціональні розлади – дисфагія, проксимальна м’язева слабкість, 

феномен Рейно, – за результатами наших досліджень, траплялися частіше на 

24,8, 21,8 та 24,4 % у хворих із поєднанням ГЕРХ та НДСТ, ніж у пацієнтів з 
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ГЕРХ без НДСТ, що співзвучно із дослідженнями інших авторів [36, 37, 41, 

63, 152, 162].  

Особливо важливим є факт частішого виявлення недостатності кардії 

на 6 % у хворих з поєднанням ГЕРХ та НДСТ порівняно з хворими на ГЕРХ 

без НДСТ. Також хворі з цією коморбідною патологією мали кили 

стравохідного отвору діафрагми, а в пацієнтів на ГЕРХ без НДСТ такого 

явища не було виявлено. А згідно досліджень Tovar JA et al (2012) у третини 

хворих із діагностованою килою стравохідного отвіру діафрагми виявляли ті 

чи інші вади розвитку серцево-судинної системи, шлунково-кишкового 

тракту, дефекти скелету та нервової системи. За даними автора, при 

вроджених килах стравохідного отвору діафрагми ГЕР, хронічні 

захворювання дихальних шляхів та проблеми розвитку нервової системи є 

частими проблемами в таких хворих [203]. На важливу роль кили 

стравохідного отвору діафрагми в розвитку та появі ГЕР і безпосередньо 

ГЕРХ вказують й інші дослідження [143]. 

Виникнення значної кількості аномалій і захворювань внутрішніх 

органів при НДСТ пояснюється унікальністю структури і функцій сполучної 

тканини [3, 12, 14, 17]. Згідно наукових даних, сполучна тканина – це 

класичний приклад функціональної системи, всі елементи якої 

взаємопов’язані і взаємозалежні, а порушення кожного з її компонентів 

відбивається на інших, а також призводить до зміни системи загалом, 

помітно впливаючи на організм, його фенотип, розвиток патологічних 

процесів [9, 12]. 

Часте поєднання НДСТ зі зростанням кількості ГЕР та наявністю кил 

стравохідного отвору діафрагми призводить до тривалішого контакту 

рефлюксату зі слизовою оболонкою нижньої третини стравоходу. 

Це підтверджують результати інтрагастрального добового рН-моніторингу, 

відповідно до якого АЕТ у пацієнтів з ГЕРХ без НДСТ становив 4,6 % та був 

у 1,2 раза меншим, ніж в обстежених із коморбідністю ГЕРХ та НДСТ (5,5 % 
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часу від загального терміну моніторингу, що відповідає показникам, які 

перевищують норму за результатами положення Ліонського консенсусу 2017 

року). Згідно із цим положенням, АЕТ не повинен перевищувати 4 % 

загального часу моніторування. Про те, що пошкодження слизової 

стравоходу патологічним рефлюксантом відбувалося частіше, свідчить 

кількість рефлюксів з рН<4, яка становила у хворих із коморбідністю ГЕРХ 

та НДСТ 79±6 епізодів, в той час як у пацієнтів на ГЕРХ без НДСТ їхня 

кількість дорівнювала 57±8 епізодів (р<0,05). При поєднаній патології також 

виявлено найтриваліший кислий рефлюкс – 67±8 хв, в той час як при ГЕРХ 

без НДСТ найдовша його тривалість становила 37±1,2 хв (р<0,05) та мав 

достовірне підвищення показника DeMeester. Отримані дані частково 

узгоджуються з результатами досліджень Monzo CA et al. (2020), які 

встановили зростання частоти ГЕР, особливо у хворих із килами 

стравохідного отвору діафрагми [143].  

Про дестабілізацію вторинних структур колагену в розвитку НДСТ та її 

поєднанні з ГЕРХ свідчать також результати нашого дослідження щодо змін 

рівня оксипроліну в сироватці крові, який вірогідно перевищував показник 

у здорових та хворих на ГЕРХ без НДСТ в 1,7 раза (р<0,05).та добовій порції 

сечі, який був вищий у 2,9 та у 3,89 раза, відповідно (р<0,05).  

Концентрація ММР-9, здатної посилювати гідроліз колагену IV типу та 

ще глибше порушувати недостатність кардіального сфінктера [39, 41], у 

сироватці крові хворих з поєднанням ГЕРХ та НДСТ перевищувала показник 

здорових у 2,4 раза, а в обстежених з ГЕРХ без НДСТ – в 1,9 раза. Згідно з 

науковими даними Castaneda FE et al. (2005), епітеліальна MMP-9 має 

властивість підвищувати ступінь пошкодження сполучної тканини [83]. Від 

активності експресії MMP залежить ступінь розщеплення позаклітинного 

матриксу з подальшим формуванням фіброзу в тканини. Підвищення рівня 

ММР-9 здатне посилювати гідролізацію колагену ІV-го типу та призводити 

до недостатності кардіального сфінктера [40, 83].Отже, це є поясненням того, 
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чому у обстежених нами хворих із ГЕРХ на тлі НДСТ існують прямі 

кореляційні зв’язки між кількістю і тривалістю рефлюксів та показниками 

маркерів сполучної тканини. 

Розвиток ГЕРХ на тлі НДСТ спричиняє також значне погіршення 

якості життя, зокрема порушення нічного сну та появу надмірної денної 

сонливості (р1,2<0,05). На таку залежність також вказує проведений 

кореляційний аналіз та встановлення прямого тісного зв’язку між 

показниками АЕТ та EDS в обох групах, що узгоджується з дослідженнями 

Yamasaki T зі співавторами та положеннями NSF [209]. Також показник 

надмірної денної сонливості корелював з рівнем циркулюючого греліну. Ми 

встановили достовірне зниження показників ЯЖ, оцінених згідно з 

опитувальником SF-36, особливо у хворих із поєднаною патологією. 

За результатами досліджень Gorczyca R et al. (2019) уже у хворих на ГЕРХ 

без супутньої патології якість життя погіршується, внаслідок функціональних 

обмежень, емоційних розладів, особливо при зростанні частоти рефлюксів, 

це збігається з результатами наших досліджень [108, 118]. 

Враховуючи важливу роль змін рівня макро- і мікроелементів, які 

беруть участь у метаболізмі колагену, ми встановили достовірне зниження в 

еритроцитах рівня Mg, Ca, Mn та достовірного підвищення концентрації Cu, 

Zn, Fe у хворих з коморбідністю НДСТ та ГЕРХ, що співзвучно з 

результатами досліджень інших авторів [43]. Водночас Захарова ІН та 

співавтори (2013) зафіксували зсуви вмісту мікроелементів у 56% хворих з 

ДСТ, хоча автори не диференціювали варіанти дисплазій. Мідь як складова 

ферментних систем, що беруть участь у метаболізмі СТ, процесах синтезу і 

ремоделювання її основних елементів, визначає активність лізолілоксидази, 

сприяє утворенню поперечних скріплень ланцюгів колагену й еластину, 

надаючи сполучнотканинному матриксу еластичності та пружності [12]. 

Також у ремоделюванні колагену беруть участь металоферменти, які мають у 

своєму складі цинк [20, 34, 36]. Марганець активує низку ферментів, що 
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беруть участь у синтезі основних білків сполучної тканини, зокрема 

протеогліканів, колагену, тобто тих компонентів, що визначають структуру 

сполучної тканини.  

Дефіцит магнію, за результатами наукових даних, призводить до 

втягнення в патологічний процес інших органів і систем та вимагає 

призначення магнійвмісних препаратів[14]. В умовах недостатності магнію 

порушується здатність фібробластів продукувати колаген, появляється його 

дефектна форма. Наслідком таких змін і можна пояснити зростання в 

обстежених нами пацієнтів з поєднаною патологією кількості ГЕР та 

дисфагії. Ми також виявили, що зміни концентрації макро- і мікроелементів 

корелюють з активністю ММР-9.  

Отримані дані свідчать про необхідність включення до комплексної 

терапії препаратів, які містять вивчені макро- і мікроелементи [10, 20]. 

Беззаперечною є участь греліну у патогенезі ГЕРХ, адже він  відіграє 

важливу роль у регуляції моторики верхніх відділів ШКТ [134, 135]. Його 

концентрація у хворих з коморбідністю ГЕРХ та НДСТ у 5,1 раза 

перевищувала рівень у здорових та була всемеро вища (р<0,05), ніж у 

пацієнтів із ГЕРХ без НДСТ. А це, згідно з науковими даними Stuart JT та 

співавторів (2016), прогностично погана ознака, бо асоціюється з ризиком 

розвитку стравоходу Барретта [199]. Згідно наукових даних, тривалі 

внутрішньовенні ін’єкції греліну в експерименті сприяють помірному але 

сталому його підвищенню в організмі, стимуляції вивільнення 

адренокортикотропного гормону та посиленню синтезу кортизолу й 

альдостерону. А як відомо, кортизол і його аналоги дозозалежно або 

пригнічують біосинтез колагену, або сприяють його прискореному 

ферментному катаболізму [189]. Ці дані можуть бути поясненням того, чому 

в пацієнтів із недиференційованою дисплазією сполучної тканини високі 

показники загального греліну в сироватці крові. 
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Важливим є те, що в обстежених із поєднанням ГЕРХ та НДСТ на 

33,4% частіше траплялися кислі рефлюкси, на 21,6 % – змішані, а їхня 

тривалість була довша на 20 хвилин. Такі зміни свідчать про важчий перебіг 

ГЕРХ у коморбідних пацієнтів. Про це також свідчать дані кореляційного 

аналізу, який показав, що між показниками загального греліну та показником 

AET у пацієнтів з ГЕРХ на тлі НДСТ існує прямий кореляційний зв’язок 

(r=0,40, p<0,05). У цієї ж групи пацієнтів порівняння показників індексу 

DeMeester та показників загального греліну також давало середній прямий 

кореляційний зв’язок (r=0,43, p<0,05). Ці дані співзвучні з окремими 

результатами дослідженнями, які підтверджують роль греліну як ймовірного 

маркера зміни слизової оболонки шлунка та моторної активності верхньої 

частини шлунково-кишкового тракту [168]. 

Водночас, згідно з науковими даними Brzozowski T et al., грелін здатен 

бути гастропротекторним фактором для слизової оболонки шлунка, він 

запобігає макроскопічному і морфологічному пошкодженню слизової 

оболонки шлунка, збільшуючи рівень PG E2 у його слизовій оболонці [81]. 

У хворих на ГЕРХ рівень PG E2 зріс у 1,3 раза, а при поєднанні ГЕРХ 

з НДСТ – у 2,5 раза. Однак, чинячи гастропротекторний вплив, PGE2 сприяє 

розслабленню тонусу циркулярних м’язів НСС, стимулює секрецію та 

створює умови для патологічного ГЕР. Паралельно із цим спостерігалося 

зниження PG F2α на 35,30 % у хворих на ГЕРХ та на 23,3 % у хворих на 

ГЕРХ з НДСТ, внаслідок чого знижувалися тонус м’язів НСС та 

гастропротекція [68].  

Враховуючи здатність греліну у фізіологічних умовах стимулювати 

моторику шлунка й евакуацію з нього, його високий рівень мав би 

попереджати розвиток ГЕРХ [205]. Натомість результати експериментальних 

досліджень Nahata M et al. показали, що повторне введення греліну тваринам 

з експериментальним ГЕРХ не мало впливу на підвищення моторики шлунка, 

що автори пояснюють зниженням чутливості до греліну [158]. Подача 
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сигналів греліну може бути пригнічена внаслідок зниження синтезу 

орексинів у гіпоталамусі.  

Окрім того, грелін бере участь у регуляції вивільнення гормону росту, 

він може впливати на проліферацію клітин, збільшення м’язевих волокон, 

діючи через недиференційовані підтипи GHS-R в ендокринних і 

неендокринних тканинах [119]. Надмірна кількість греліну активує 

блукаючий нерв, що передає імунну інформацію із ШКТ у гіпоталамус, 

знижує активність хемокінів, що утворюються в макрофагах, ослаблює 

імунну відповідь слизової оболонки верхніх відділів травного тракту, але має 

інгібуючий вплив на канцерогенез [195]. У людей з низьким рівнем греліну в 

сироватці крові ризик розвитку езофагогастральної карциноми був у 5-7 раза 

вищий [156].  

Отже, рівні греліну та простагландинів, здатних впливати на моторику 

шлунка, тонус м’язів стравоходу, підсилювати чи знижувати толерантність 

його слизової оболонки до пошкоджуючих факторів та впливати на обмін 

сполучної тканини, можуть бути діагностичними маркерами коморбідної 

патології – ГЕРХ на тлі НДСТ.  

Таким чином, в ході проведеного дослідженні ми з’ясували нові 

особливості перебігу симптомів обох захворювань, підтвердили та поглибили 

дані про роль окремих макро- і мікроелементів у патогенезі такої 

коморбідності, а також встановили різноспрямовані зміни рівня 

простагландинів класів Е2 та F2a і греліну, що вимагали розробки нових 

підходів до лікування. Так, наявність диселементозу, підвищення активності 

ММР-9 та розпаду колагену зумовлюють включення до стандартної терапії 

(інгібітор протонової помпи ІІІ-го покоління та альгінат натрію) препаратів 

магнію та кальцію і їх поєднання. Залежно від запропонованого комплексу 

лікування, як було показано в другому розділі, всі хворі були розділені на 

чорити підгрупи.  
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Проведений після лікування аналіз клінічних симптомів свідчить, що 

головний прояв ГЕРХ – печія – найчастіше зникала у хворих на ГЕРХ без 

НДСТ (60 % випадків) та дещо рідше в пацієнтів із НДСТ, хоча одночасне 

включення до стандартної терапії препаратів кальцію та магнію сприяло 

зникненню печії у 48% хворих. Такий ефект можна пояснити й антацидними 

властивостями магнію, тим більше, що він входить до складу таких 

антацидних препаратів, як «Альмагель-нео», «Гідроксид магнію», а 

поєднання цих двох макроелементів має препарат «Реммакс», «Карбацид 

Печаєвський». Згідно з науковими даними, одним з провідних ефектів 

антацидів є швидкість настання ефекту та широкий діапазон 

кислотонейтралізуючої активності.  

Призначення препаратів кальцію у поєднанні з вітаміном Д також 

сприяло достовірному зменшенню ознак НДСТ [9, 19, 100]. Включення до 

стандартної підтримувальної терапії у хворих із коморбідністю препаратів 

магнію та кальцію призводило до вираженішого зменшення випадків болю 

в загрудинній ділянці та епігастрії, ніж у пацієнтів на ГЕРХ без ураження 

сполучної тканини, що, вірогідно, зумовлено впливом цих макроелементів на 

ступінь дисплазії. Отримані дані співзвучні з результатами досліджень 

Марушко ЮВ та співавторів (2019) [14]. Під впливом комплексної терапії з 

долученням препарату магнію та кальцію, особливо їх комбінації, дещо 

частіше зникали такі симптоми, як утруднене болюче ковтання, зригування, 

неприємний запах з рота.  

З клінічних критеріїв НДСТ під впливом розроблених методів 

найчастіше ознаки синдрому Рейно зникали у хворих, які отримували 

комплексну терапію. Також у них на 16% випадків (р<0,05) частіше зникали 

артралгії. Одночасне застосування препаратів магнію і кальцію та тлі базової 

терапії більш достовірно сприяло зникненню дисфагії та ГЕР. Зменшення 

печії, артралгій під впливом препарату магнію та вітаміну В6 у пацієнтів із 

НДСТ встановили й інші дослідники [46, 48, 50]. 
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За результатами добового моніторингу рН у нижній третині 

стравоходу, під впливом різних схем лікування найвагоміші результати були 

в тих випадках, коли на тлі стандартної терапії застосовували препарати 

магнію і кальцію. Зокрема тривалість закислення нижньої третини 

стравоходу та середня кількість рефлюксів зменшились у 1,7 раза у хворих 

першої групи, у 2,2 раза – другої та у 2,6 раза – третьої, в той час як у 

пацієнтів, що отримували стандартну терапію, тільки в 1,7 раза. Вірогідно, 

позитивніша динаміка цього показника зумовлена покращенням функції 

НСС. Це підтверджується і динамікою показників рН у нижній третині 

стравоходу в положенні стоячи і лежачи та результатами показника 

DeMeester.  

Зменшення тривалості закислення слизової оболонки нижньої третини 

стравоходу покращувало її структуру в 49 % пролікованих на ГЕРХ без  

НДСТ, у 61 % пацієнтів другої групи, в 73 % – першої та у 89 % – третьої (з 

коморбідною патологією). Такі неоднорідні дані щодо ефективності впливу 

розроблених комплексів на стан слизової оболонки нижньої третини 

стравоходу, вірогідно, зумовлені різними її змінами до лікування.  

Призначення хворим із коморбідністю ГЕРХ та НДСТ препарату 

магнію помітно підвищувало його рівень в еритроцитах, якщо порівнювати з 

рівнем кальцію, на відміну від пацієнтів другої групи, в яких більш виражено 

та достовірно зростав саме рівень кальцію. Зниження мікроелементів в 

тканинному депо та захоплення їх епітеліоцитами ШКТ і подальше 

всмоктування пояснює причину диселементозу. Власне, порушення на 

епітеліальній фазі, що регулюється генами та є генетично детермінованими, 

можуть переважати у хворих на НДСТ, формувати потреби у макро- та 

мікроелементах, зниження яких відбувається при вказаному захворюванні 

[51, 54, 55].  

У хворих ІІ-ї групи після долучення до стандартної терапії препарату 

кальцію його динаміка була прогресивніша порівняно з рівнем магнію, а 
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в обстежених ІІІ-ї групи помітно підвищився рівень обох макроелементів 

в еритроцитах та знизилась активність ММП-9. У хворих з коморбідністю 

ГЕРХ та НДСТ, що отримували в комплексному лікуванні препарати магнію 

і кальцію, зниження активності ММП-9 було найістотнішим. Одночасно в 

їхній добовій порції сечі та сироватці крові достовірно знижувалась 

концентрація оксипроліну як маркера деструкції сполучної тканини. На 

думку Fadeeva TS et al. (2019), під впливом кальцію сповільнювалися 

процеси деструкції сполучної тканини у хворих на НДСТ [100]. 

Необхідним компонентом фібролізу є простагландин класу Е2, в той 

час як клас F2a відіграє роль профібротичного агента. Це і зумовило 

виявлення рівня даних біологічноактивних компонентів під впливом 

лікування. Встановлено, що рівень PGE2 достовірно знизився у хворих усіх 

досліджуваних груп, в той час як концентрація PG F2a, навпаки, підвищилася 

на 29,4 % у хворих І-ї групи, на 22,9 % – ІІ-ї та на 34,7 % – третьої, що 

обумовлює захист слизової оболонки стравоходу і зменшення клінічних 

проявів ГЕРХ. Отримані дані підтверджують, що PG E2 та PG F2α 

різноспрямовано впливають на експресію ММР-9 та є необхідними 

компонентами гомеостазу сполучної тканини [59]. Цим і пояснюється той 

факт, що при посиленні експресії ММР-9 зростає продукція PG E2 і 

знижується синтез PG F2α. Зокрема, в пацієнтів із ГЕРХ на тлі НДСТ  під 

впливом запропонованої терапії, паралельно зі зниженням експресії ММР-9, 

як індикатора фібролізу, знижувалася продукція PG E2 та зростала – PG F2α . 

Окрім того, як було зазначено вище, простагландини підсилюють тонус 

нижнього стравохідного сфінктера, а їхній рівень регулюється греліном [59]. 

Грелін, прискорюючи вивільнення їжі зі шлунка, впливав на стан ВНС та 

якість сну, особливо це стосується хворих, яким призначали комплексну 

терапію, – у них спостерігалося покращенню якості життя, зокрема фізичного 

та рольового функціонування, показника життєвої активності [154]. 



161 

 

Отже, НДСТ має різні фенотиповими прояви, частота яких достовірно 

зростає, коли поєднується з патологією внутрішніх органів, серед яких – 

аномалії їх розвитку, дисфагія, кили стравохідного отвору діафрагми, 

рефлюкси шлункового та дуоденального вмісту в стравохід, виразки слизової 

оболонки порожнини рота, немотивована втрата маси тіла, феномен Рейно, 

артралгії, шкірні висипи, проксимальна м’язева слабкість. Розвиток ГЕРХ на 

тлі НДСТ проявляється достовірно частішими і тривалішими епізодами 

рефлюксів у стравохід, підвищенням показника DeMeester, змінами слизової 

оболонки нижньої третини стравоходу.  

У хворих з такою коморбідністю наявні порушення обміну колагену, 

про що свідчить підвищення рівня оксипроліну в крові та сечі, 

поглиблюються явища диселементозу у вигляді дисбалансу магнію, кальцію, 

міді, цинку, марганцю, підвищується активність ММП-9 та включаються 

додаткові механізми у вигляді зниження рівня простагландинів класу F2a та 

підвищення рівня PG E2 і греліну. Також встановлено, що у хворих з 

коморбідністю поглиблювалися порушення якості сну та життя загалом.  

Виходячи з встановлених додаткових механізмів розвитку поєднаної 

патології – ГЕРХ та НДСТ, до стандартної терапії у вигляді інгібіторів 

протонової помпи та альгінату натрію були долучені препарати магнію і 

кальцію, що дало дорстовірне зниження клінічних проявів обох захворювань, 

зниження тривалості і частоти ГЕР, покращення стану слизової оболонки 

нижньої третини стравоходу, зменшення деструкції сполучної тканини, 

посилення езофаго- і гастропротективних властивостей слизової стравоходу, 

покращення місцевої гормональної регуляції, якості сну і життя.  

 

 

 

 

 



162 

 

ВИСНОВКИ 

 

У дисертації наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення 

наукового завдання внутрішньої медицини щодо вивчення особливостей 

перебігу, взаємообтяжувального впливу, окремих патогенетичних механізмів 

розвитку та підвищення ефективності комплексного лікування 

гастроезофагальної рефлюксної хвороби, яка перебігає на тлі 

недиференційованої дисплазії сполучної тканини.  

1. Фенотипові ознаки недиференційованої дисплазії сполучної тканини, 

такі 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 

гастроезофагальну рефлюксну хворобу на тлі недиференційованої дисплазії 

сполучної тканини у порівнянні з пацієнтами з гастроезофагальною 

рефлюксною хворобою без проявів недиференційованої дисплазії сполучної 

тканини. Зокрема, серед хворих із гастроезофагальною рефлюксною 

хворобою без ознак недиференційованої дисплазії сполучної тканини, 

фенотипові ознаки зустрічалися в середній кількості 3±1,2, в той час як у 

хворих із гастроезофагальною рефлюксною хворобою на тлі 

недиференційованої дисплазії сполучної тканини – 8±2,4 (p<0,05), а їх 

частота корелює із важкістю та тривалістю гастроезофагальних рефлюксів 

(r=0,46; p<0,001). Вісцеральні маркери недиференційованої дисплазії 

сполучної тканини, такі 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 

гастроезофагальну рефлюксну хворобу на тлі недиференційованої дисплазії 

сполучної тканини у порівнянні з пацієнтами із гастроезофагальною 

рефлюксною хворобою без проявів недиференційованої дисплазії сполучної 

тканини, а їх кількість становить 9±1,7 та 2±2,1, відповідно (p<0,05). 
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2. Хворих із поєднанням гастроезофагальної рефлюксної хвороби і 

недиференційованої дисплазії сполучної тканини достовірно частіше 

турбувала печія, порушення якості сну та життя, в 1,4 раза (р<0,05) зростала 

частота шлунково-стравохідних рефлюксів з рН<4, особливо тривалістю 

закислення нижньої третини стравоходу довше ніж 5 хвилин, збільшувалася 

кількість кислих рефлюксів у лежачому та стоячому положенні порівняно 

з такими ж показниками в пацієнтів із гастроезофагальною хворобою без 

недиференційованої дисплазії сполучної тканини. 

3. При поєднанні гастроезофагальної рефлюксної хвороби та 

недиференційованої дисплазії сполучної тканини діагностується достовірне 

підвищення рівня оксипроліну в крові та добовій порції сечі, відповідно 

в 1,7 раза (р1,2<0,05) та 3,89 і 2,9 раза (р1,2<0,05) порівняно з показниками 

у хворих на гастроезофагальну рефлюксну хворобу без ураження сполучної 

тканини та здорових. Внаслідок поєднання цих двох захворювань достовірно 

знижувалася концентрацію магнію, кальцію та марганцю на 30,6%, 68,5% та 

23,45% порівняно з показниками у хворих на самостійну гастроезофагальну 

рефлюксну хворобу та на 35,5%, 46,4%, 23,04% порівняно з групою здорових 

(р<0,05) та підвищення на 2,7%, 1,8% концентрації міді, на 6,3%, 2,03% – 

цинку та на 93,98%, 1,7% – заліза з одночасним підвищенням активності 

матриксної металопротеїнази-9 у 2,5 та 1,9 раза відповідно (р1,2<0,05), що 

ілюструє процеси порушення метаболізму сполучної тканини. 

4. У хворих із коморбідністю гастроезофагальної рефлюксної хвороби 

та недиференційованої дисплазії сполучної тканини діагностовано 

підвищення у 2,5 раза рівня простагландинів класу Е2 у крові з одночасним 

зниженням простагландину F2a у 1,5 раза, в той час як при 

гастроезофагальній рефлюксній хворобі без супутньої патології рівень 

простагландину Е2 був підвищений у 1,3 раза, а F2a, навпаки, знижений у 1,2 

раза (р1,2<0,05). Водночас концентрація греліну у хворих із коморбідністю 

була у 5,1 раза вища, ніж у здорових, та у 7 разів вища, ніж у пацієнтів із 
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гастроезофагальною рефлюксною хворобою без недиференційованої 

дисплазії сполучної тканини, що підтверджує їхню роль у патологічних 

порушеннях моторики і захисті СО стравоходу та відкриває нові додаткові 

ланцюги патогенезу даної коморбідної патології. 

5. Включення до стандартної терапії гастроезофагальної рефлюксної 

хвороби у хворих з її розвитком на тлі недиференційованої дисплазії 

сполучної тканини препарату магнію лактату дигідрат у поєднанні з 

піридоксином гідрохлорид та карбонату кальцію у поєднанні 

з холекальциферолом сприяло певному зменшенню клінічних проявів 

(зменшення частоти печії, кількості та тривалості кислих рефлюксів, 

покращення якості сну та життя, зменшення сухості в роті, ознак синдрому 

Рейно), зростанню рівня магнію та кальцію в організмі відповідно в 1,2 та 1,9 

раза (р1,2<0,05), падінню активності матриксної металопротеїнази-9 на 53,2 

%, зниженню в крові та сечі рівня оксипроліну відповідно на 16,4 % і 18,6 %, 

що вказує на зменшення деградації сполучної тканини, вирівнюванню 

концентрації простагландинів класів Е2 та F2a і рівня греліну в плазмі крові.  
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ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

1. З метою ранньої діагностики НДСТ у пацієнтів з ГЕРХ паралельно з 

оцінкою фенотипових та вісцеральних її ознак доцільно визначати рівень 

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

макроелементів та активність матриксної металопротеїнази-9 . 

2. З метою оцінки толерантності слизової оболонки стравоходу до 

пошкоджуючих факторів і здатності впливати на моторику шлунка, тонус 

м’язів стравоходу у хворих з коморбідністю ГЕРХ та НДСТ рекомендовано 

визначати рівень простагландинів класу Е2 та F2α і греліну в крові. 

3. Для комплексного лікування хворих з ГЕРХ на тлі НДСТ 

рекомендовано здійснювати корекцію обмінних процесів сполучної тканини 

шляхом долучення до стандартної базової терапії (пантопразол натрію по 40 

мг 1 р/д та суспензія альгінату натрію у поєднанні із бікарбонатом калію по 

20 мл 3 р/д після їжі та перед сном) доцільно призначити комбінацію 

препаратів магнію лактату дигідрат у поєднанні з піридоксином гідрохлорид 

по 2 таблетки 3 р/д. та карбонат кальцію у поєднанні з холекальциферолом по 

1 таблетці 3 р/д.  
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Додаток А 

Список публікацій здобувача 

Наукові праці, в яких опубліковані основні наукові результати 

дисертації: 

1. Romash IB, Mishchuk VH, Romash IR. The Role of Prostaglandins E2 and 

PG F2α in the Development of Gastroesophageal Reflux Disease Associated with 

Undifferentiated Connective Tissue Disease. Lekarsky obzor (Med Horizon). 

2020;69(2):44–50. (Здобувач самостійно сформульовала гіпотезу та ідею 

дослідження, поставила мету та завдання, розробила методичні основи, 

зібрала матеріал, здійснила аналіз матеріалу та оформила його до друку; 

співавтор, професор Міщук ВГ,  відредагував висновки). 

2. Romash IB, Mishchuk VH, Romash IR. Relation between the level of 

ghrelin, prostaglandins E2 and F2alpha and daily pH monitoring data in patients 

with a combined course of gastroesophageal reflux disease and undifferentiated 

connective tissue disease. Lekarsky obzor (Med Horizon). 2020;69(7-8):246–51. 

(Здобувач провела відбір хворих, клінічні та лабораторні обстеження, 

анкетування та інтрагастральну рН-метрію, статистично опрацювала 

отримані результати, написала й оформила до друку статтю. Співавтор, 

професор Міщук ВГ, відредагував статтю та висновки. Співавтор, к.мед.н. 

Ромаш ІР, статистично проаналізував результати та здійснив графічну 

візуалізацію даних).  

3. Romash IB, Mishchuk VH. The frequency of visceral and phenotypic 

markers in patients with the combination of undifferentiated connective tissue 

disease and gastroesophageal reflux disease. Wiadomości Lekarskie. 

2020;73(7):1492–98. (Здобувач провела обстеження та анкетування хворих, 

статистичну обробку отриманих результатів, написала статтю. 

Співавтор, професор Міщук ВГ, – дизайн дослідження, редагування 

висновків). 
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4. Міщук ВГ, Ромаш ІБ. Особливості виявів синдрому 

недиференційованої дисплазії сполучної тканини та показники обміну 

колагену при його поєднанні з гастроезофагеальною рефлюксною хворобою. 

Сучасна гастроентерологія. 2019;3(107):68–74. (Здобувач здійснила збір 

матеріалу, його обробку, статистичний аналіз даних, написання тексту 

статті. Співавтор, професор Міщук ВГ, відредагував текст статті). 

5. Ромаш ІБ, Міщук ВГ, Ерстенюк ГМ. Рівень окремих мікро- і 

макроелементів та активність матриксної металопротеїнази-9 у хворих на 

гастроезофагеальну рефлюксну хворобу, що розвинулась на фоні 

недиференційованої дисплазії сполучної тканини. Український 

терапевтичний журнал. 2019;4:5–11. (Здобувач здійснила збір матеріалу, його 

обробку, статистичний аналіз даних, написання тексту статті. Співавтор, 

професор Міщук ВГ, відредагував тексту статті. Співавтор, професор 

Ерстенюк ГМ, проконсультував щодо визначення рівня мікро- і 

макроелементів ). 

6. Romash IB, Mishchuk VH. Improvement of magnesium and calcium 

deficiency in patients with gastroesophageal reflux disease associated with 

undifferentiated connective tissue disease. Галицький лікарський вісник. 

2019;4:36–40. (Здобувач провела обстеження і лікування хворих, 

статистичну обробку отриманих результатів, написала статтю. 

Співавтор, професор Міщук ВГ, відредагував висновки). 

7. Romash IB. Peculiarities of the course and treatment of gastroesophageal 

reflux disease in patients with syndrome of undifferentiated connective tissue 

dysplasia. (Systematic literature review). MHGCJ [Internet]. 2019 Dec. 27 [cited 

2021 Feb. 22];:76–8. 

 Available from: https://mhgcj.org/index.php/MHGCJ/article/view/70 . 

8. Romash IB. Disorders of social functioning and quality of life in patients 

with gastroesophageal reflux disease while combined with undifferentiated 
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connective tissue dysplasia. MHGCJ [Internet]. 2020 Nov. 6 [cited 2021 Feb. 

22];3(1):11–6.  

Available from: https://mhgcj.org/index.php/MHGCJ/article/view/100 . 

Наукові праці, що засвідчують апробацію матеріалів дисертації: 

9. Ромаш ІБ. Особливості гастроезофагальної рефлюксної хвороби у 

пацієнтів із синдромом недиференційованої дисплазії сполучної тканини. 

Матеріали науково-практичної конференції «Коморбідність: 

міждисциплінарні аспекти та сучасний пацієнт» присвяченої 80-річчю 

кафедри пропедевтики внутрішньої медицини № 2 та медсестринства ХНМУ; 

2018 Вер 27; Харків. Харків; 2018. с. 56–7.  

10.Ромаш ІБ. Фенотипові маркери синдрому недиференційованої дисплазії 

сполучної тканини (НДСТ) у пацієнтів із гастроезофагальною рефлексною 

хворобою (ГЕРХ). Матеріали 79-ї загальноуніверситетської наукової 

конференції студентів та молодих вчених; 2018 Квіт 25–27; Львів. Львів; 

2018. с. 85–6.  

11.Ромаш ІБ, Міщук ВГ. Значення мікроелементного статусу при 

гастроезофагальній рефлюксній хворобі у пацієнтів із синдромом 

недиференційованої дисплазії сполучної тканини. Матеріали ІІІ міжнародної 

науково-практичної конференції «Терапевтичні читання: сучасні аспекти 

діагностики та лікування захворювань внутрішніх органів»; 2018 Жов 4–5; 

Івано-Франківськ. Івано-Франківськ; 2018. с. 72–3. (Здобувач провела 

обстеження хворих, статистичну обробку отриманих результатів, 

написала тези. Співавтор, професор Міщук ВГ, відредагував тези). 

12.Ромаш ІБ. Особливості перебігу гастроезофагальної рефлексної 

хвороби на тлі синдрому недиференційованої дисплазії сполучної тканини. 

Міжнародна мультидисциплінарна конференція. «Наука і техніка сьогодення: 

пріоритетні напрямки розвитку України та Польші». Університет 

міжнародного та регіонального співробітництва імені Зигмунда Глогера. 
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Центр українсько-європейського наукового співробітництва; 2018 Жов 19–

20; Валомін, Польша. Польща. 2018. с. 83–4.  

13.Ромаш ІБ. Рівень матриксної металопротеїнази-9 та окремих 

мікроелементів при гастроезофагеальнвй рефлюксній хворобі у пацієнтів із 

синдромом недиференційованої дисплазії сполучної тканини. Тези доповідей 

88-ї науково-практичної конференції студентів та молодих вчених із 

міжнародною участю «Інновації в медицині»; 2019 Бер 28–30; Івано-

Франківськ. Івано-Франківськ; 2019. с.110. 

14.Ромаш ІБ. Особливості діагностики гастроезофагальної рефлюксної 

хвороби, коморбідної із синдромом недиференційованої дисплазії сполучної 

тканини. Збірник матеріалів Буковинського міжнародного медико-

фармацевтичного конгресу студентів і молодих вчених, BIMCO-2019. VI 

Bucovinian international medical congress; 2019 Квіт 2–5; Чернівці. Чернівці; 

2019. с. 72.  

15.Ромаш ІБ. Особливості прояву надмірної денної сонливості при 

гастроезофагальній рефлюксній хворобі у пацієнтів із синдромом 

недиференційованої дисплазії сполучної тканини. Матеріали 80-ї 

загальноуніверситетської наукової конференції студентів та молодих вчених; 

2019 Квіт 10-12; Львів. Львів; 2019 с. 77–8. 

16.Ромаш ІБ. Особливості обміну колагену, мікро- та макроелементного 

статусу при гастроезофагальній рефлюксній хворобі у пацієнтів із синдромом 

недиференційованої дисплазії сполучної тканини. Матеріали XVI Науково-

практичної конференції студентів та молодих вчених з міжнародною участю 

«Перший крок в науку-2019»; 2019 Квіт 18–19; Вінниця. Вінниця; 2019. с. 

463. 

17.Romash IB. The Frequency of Visceral and Phenotypic Markers in Patients 

with Gastroesophageal Reflux Disease Comorbid with Undifferentiated 

Connective Tissue Disease. International Scientific and Practical Conference of 
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Students, Postgraduates and Young Scientists; 2019 October 16–8; Sumy. Sumy; 

2019. s. 69.  

18. Ромаш ІБ. Вивчення взаємозалежності між ступенем важкості 

гастроезофагеальної рефлюксної хвороби та рівнем греліну у хворих з 

синдромом недиференційованої дисплазії сполучної тканини. Науково-

практична конференція з міжнародною участю «Фізіологічні аспекти 

ендокринної патології»; 2019 Жов 17–18; Івано-Франківськ. Івано-

Франківськ; 2019. с. 56–7. 

19.Ромаш ІБ. Рівень окремих мікро- і макроелементів як кофакторів 

матриксної металопротеїнази-9 у хворих з поєднанням недиференційованої 

дисплазії сполучної тканини та гастроезофагеальної рефлюксної хвороби. 

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Бабенківські 

читання», присвячена пам’яті академіка Г.О. Бабенка. м. Івано-Франківськ; 

2019 Жов 24–25; Івано-Франківськ. Івано-Франківськ; 2019. с. 93. 

20.Romash I. Effectiveness of course application of magnesium and calcium-

containing drugs in the patients with a combination of undifferentiated connective 

tissue disease and gastroesophageal reflux disease. 81-th Students’ Scientific-

Research conference-Asclepius-2019. Ivane Tarkhnishvili Students’ Scientific 

Society Tbilisi State Medical University; 2019 Nov 15; Tbilisi. Tbilisi; 2019. 

21.Romash I. Features of data intragastric daily pH-metria and clinical 

manifestations of gastroesophageal reflux disease in patients with undifferentiated 

connective tissue dysplasia. Збірник тез доповідей IV Міжнародного науково-

практичного Медичний Форуму «Медицина України – європейський вибір»; 

2019 Лют 27–28; Івано-Франківськ. Івано-Франківськ. 2020. с. 24–6. 

22.Ромаш ІБ. Прояви надмірної денної сонливості та рівень греліну при 

гастроезофагеальний рефлюксній хворобі у пацієнтів із синдромом 

недиференційованої дисплазії сполучної тканини. Збірник матеріалів 

Буковинського міжнародного медико-фармацевтичного конгресу студентів і 
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молодих вчених, BIMCO-2020. VIІ Bucovinian international medical congress; 

2020 Квіт 7–8; Чернівці. Чернівці; 2020. с. 73.  

23. Ромаш ІБ. Вплив рівня циркулюючого греліну на систему сон-

безсоння при гастроезофагальній рефлюксній хворобі у пацієнтів із 

недиференційованою дисплазією сполучної тканини. Збірник тез доповідей  

Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та обдарованої 

молоді «Новини науки: дослідження, наукові відкриття, інноваційні 

технології». КЗВО «Рівненська медична академія»; 2020 Квіт 9–10; Рівне. 

Рівне. 2020. с. 49–50.  

24.Romash IB, Mishchuk VH. Regulation prostaglandin E2 and F2Α levels in 

patients with gastroesophageal reflux disease associated with undifferentiated 

connective tissue disease. Wiadomości Lekarskie 2020, tom LXXIII, nr 5. Abstract 

book streszczenia wystapien na conference «Public health in Ukraine – Modern 

challenges and developing Prospects»; 2020 Apr 23-24; Sumy. Sumy. s. 1075. 

(Здобувач провела обстеження хворих, статистичну обробку отриманих 

результатів, написала тези. Співавтор, професор Міщук ВГ, відредагував 

тези). 

25.Ромаш ІБ. Особливості прояву надмірної денної сонливості, її 

взаємозв’язок із клінікою, рівнем греліну та даними 24-годинного 

внутрішньо-стравохідного рН-моніторингу у хворих на гастроезофагеальну 

рефлюксну хворобу, поєднану з недиференційованою дисплазією сполучної 

тканини. Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції 

«Сучасні аспекти діагностики та лікування захворювань внутрішніх органів»;  

2020 Черв 18; Івано-Франківськ. Івано-Франківськ. с 43–4. 

26.Romash IB. Peculiarities of individual indicators of collagen metabolism 

and level of matrix metalloproteinase-9 in case of gastroesophageal reflux disease 

in patients with syndrome of undifferentiated connective tissue dysplasia. MHGC 

Proceedings. 2019. 10.32437/PSCProceedings.Issue-2019.ir.22 

https://www.researchgate.net/deref/http%3A%2F%2Fdx.doi.org%2F10.32437%2FPSCProceedings.Issue-2019.ir.22?_sg%5B0%5D=Gdhn5t9_hAcuxq_xQ8-tsBzR3wgP_Crp2UW7-5lMHzxRpMDtgonRlCgHrL6AG_kzl1vtJ0tRhe4Gc8L92ogoMrpgjA.fRxu4tt6f_un6WL7tQoJX5S0ents7XMopXqnL22wUlgsZ--ATo3jAgC4YILLuXlNSi27lqgePNHdkVgCVK7Ohw
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27.Ромаш ИБ. Коррекция показателей обмена коллагена и проявлений 

диселементоза у пациентов с гастроезофагеальной рефлюксной болезнью 

коморбидной с синдромом недифференциированной дисплазии 

соединительной ткани. Фундаментальная наука в современной медицине 

2020: материалы сателитной научно-практической конференции студентов и 

молодых ученых. Минск: БГМУ. 2020:112–15. 

Праці, які додатково відображають наукові результати дисертації 

28. Міщук ВГ, Ромаш ІБ, винахідники. ДВНЗ «Івано-Франківський 

національний медичний університет», патентовласник. Спосіб діагностики 

недиференційованої дисплазії сполучної тканини у хворих на гастро-

езофагальну рефлюксну хворобу. Патент України на корисну модель 

№136801. 2019 Вер 10 (Здобувач надала ідею розробки патенту, зібрала та 

опрацювала матеріали, сформувала заявку та формулу патенту, 

підготувала до друку. Професор Міщук ВГ проконсультував щодо написання 

та оформлення патенту).  

29. Міщук ВГ, Ромаш ІБ. Спосіб діагностики недиференційованої 

дисплазії сполучної тканини у хворих на гастро-езофагальну рефлюксну 

хворобу. «Перелік наукової (науково технічної) продукції, призначеної для 

впровадження досягнень медичної науки у сферу охорони здоров’я, випуск 

№ 6, 2020 рік, реєстраційний № 36/6/19. (Здобувач надала ідею розробки, 

зібрала та опрацювала матеріали, сформувала заявку на нововведення. 

Професор Міщук ВГ проконсультував щодо написання та оформлення заявки 

на нововведення).  
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Додаток А1 

Апробація результатів дисертації 

Основні положення роботи викладено та обговорено на науково-

практичних конференціях різного рівня: 

 

1. Науково-практична конференція «Коморбідність: міждисциплінарні 

аспекти та сучасний пацієнт» присвяченої 80-річчю кафедри пропедевтики 

внутрішньої медицини № 2 та медсестринства ХНМУ. (Харків, 27 вересня 

2018р., форма участі – стендова доповідь ). 

2. ІІІ міжнародна науково-практична конференція «Терапевтичні читання: 

сучасні аспекти діагностики та лікування захворювань внутрішніх 

органів»(м. Івано-Франківськ, 4 – 5 жовтня 2018р.,форма участі – публікація 

тез). 

3. Міжнародна мультидисциплінарна конференція. «Наука і техніка 

сьогодення: пріоритетні напрямки розвитку України та Польші.Університет 

міжнародного та регіонального співробітництва імені Зигмунда Глогера. 

Центр українсько-європейського наукового співробітництва. (Польша, м. 

Валомін 19 – 20 жовтня 2018р., форма участі – публікація тез).  

4. 88-а науково-практична конференція студентів та молодих вчених із 

міжнародною участю «Інновації в медицині». (м. Івано-Франківськ, 28 – 30 

березня 2019р., форма участі – усна доповідь). 

5. VI Буковинський міжнародний медико-фармацевтичний конгрес 

студентів і молодих вчених – VI Bucovinian international medical congress 

BIMCO-2019. (м. Чернівці, 2 – 5 квітня 2019р., форма участі – усна доповідь).  

6. 80-а загальноуніверситетська наукова конференція студентів та 

молодих вчених. (м. Львів, 10 – 12 квітня 2019р., форма участі – стендова 

доповідь). 
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7. XVI-а науково-практична конференція студентів та молодих вчених з 

міжнародною участю «Перший крок в науку- 2019». (м. Вінниця, 18 – 19 

Квіт, 2019 р., форма участі – усна доповідь). 

8. International Scientific and Practical Conference of Students, Postgraduates 

and Young Scientists. (Sumy, October 16 – 18, 2019., форма участі – усна 

доповідь). 

9. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Фізіологічні 

аспекти ендокринної патології». (м. Івано-Франківськ, 17 – 18 жовтня 2019р., 

форма участі – друк тез). 

10. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Бабенківські 

читання» присвячена пам’яті академіка Г.О. Бабенка. (м. Івано-Франківськ, 

24 – 25 жовтня; 2019р., форма участі – стендова доповідь).  

11. 81-th Students’ Scientific-Research conference-Asclepius-2019. Ivane 

Tarkhnishvili Students’ Scientific Society Tbilisi State Medical University. 

(Georgia, Tbilisi, Nov 15,2019., форма участі – друк тез). 

12. 89-а науково-практична конференція студентів та молодих вчених із 

міжнародною участю «Інновації в медицині»; 2020; Івано-Франківськ. Івано-

Франківськ; 2020. с.103. (м.Івано-Франківськ, 2020р., форма участі – друк 

тез). 

13. IV Міжнародний науково-практичний Медичний Форум «Медицина 

України – європейський вибір». (м. Івано-Франківськ, 27 – 28 лютого, 2020р., 

форма участі – друк тез). 

14. VIІ Буковинський міжнародний медико-фармацевтичний конгрес 

студентів і молодих вчених – VIІ Bucovinian international medical congress 

(BIMCO-2020). (м.Чернівці, 7 – 8 квітня, 2020р., форма участі – усна 

доповідь).  

15. Всеукраїнська науково-практична конференція студентів та 

обдарованої молоді «Новини науки: дослідження, наукові відкриття, 
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інноваційні технології». КЗВО «Рівненська медична академія». (м. Рівне, 9 – 

10 квітня, 2020р., форма участі – усна доповідь). 

16. International distance conference «Public health in Ukraine – Modern 

challenges and developing Prospects». (Sumy. Apr 23 – 24, 2020., форма участі – 

друк тез).  

17. IV International conference on menthal health care. (November 12-14, 

2020., форма участі – друк статті та усна доповідь). 

18. Научно-практическая конференция студентов и молодых ученых. 

«Фундаментальная наука в современной медицине 2020». (Беларусь. г. 

Минск, 2020, форма участі – друк статті).  

19. Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні аспекти 

діагностики та лікування захворювань внутрішніх органів». (м. Івано-

Франківськ, 18 червня 2020р., форма участі – друк тез). 
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Додаток Б 
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Додаток В 
КАРТА ОБСТЕЖЕННЯ ТЕМАТИЧНОГО ХВОРОГО 

«ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ТА ЛІКУВАННЯ ГАСТРОЕЗОФАГАЛЬНОЇ РЕФЛЮКСНОЇ 

ХВОРОБИ У ХВОРИХ ІЗ СИНДРОМОМ НЕДИФЕРЕНЦІЙОВАНОЇ ДИСПЛАЗІЇ СПОЛУЧНОЇ 

ТКАНИНИ» 

І.Паспортні дані: 

Історія хвороби  № ________Дата поступлення _____________  Дата виписки____________ Ліжко – днів 

______ 

Прізвище, ім’я, по  батькові хворого 

_____________________________________________________________________________________________ 

Вік _______ р.н.( ____р.)стать _________ Вага _________ Ріст _________Індекс Кетле ______S,м2 

Діагноз тематичний: 

 

Діагноз супутній: _____________________________________________________________________________ 

Схема лікування досліджуваними препаратами : 

_____________________________________________________________________________________________

Супутня терапія______________________________________________________________________________ 

Переносимість та побічні 

ефекти:_________________________________________________________________ 

Дата початку лікування :___________________Дата закінчення :_______ 

Повторний 

огляд:________________________________________________________________________________ 

1.Скарги хворого  

Інші скарги________________________________________________________________________________ 

2.Анамнез захворювання : Давність ГЕРХ_______р.  

Лікування: стаціонарне____________амбулаторне____________, 

Ефективність лікування :___________________________________________  

Зловживання алкоголю,куріння ____________________________________ 

Тривалий прийом інших медикаментів______________________________ 

Поява скарг з боку ШКТ ___________________________________________ 

3. Анамнез життя : 

Скарги хворого  

1. Печія:-Щодня 

-Два і більше разів на 1 тиж 

  

-Один раз в 1 тиж   

-Один або більше разів на 1 місяць   

-протягом дня   

-в нічний час   

вранці   

2. Біль в епігастрії та за грудиною в її нижній третині 

в горизонтальному положенні і / або при нахилах 

тулуба вперед 

  

3. Біль за грудиною при проходженні їжі   

4. Поява плями на подушці в ранковий час   

5. Надмірне слиновиділення   

6. Блювота, нудота   

7. Відрижка повітрям, кислим, їжею   

8. Порушення апетиту   

9. Присмак гіркоти у роті   

10. Загальна слабість   

11. Почуття утрудненого / болючого ковтання   

12. Захриплість, відчуття першіння в горлі   

13. Неприємний запах з рота, особливо вранці   

14. Покашлювання   
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Проживання в радіоактивних зонах ,біля хімічних підприємств , біля складів хімічних реактивів , 

добрив. 

Фактори ризику: ГЕРХ ____________________________________________ 

 

 

 

5.Лабораторні показники. 
Загальний аналіз крові 

 

 

1. Еритроцити × 1012  

2. Гемоглобін, г/л  

3. КП  

4. Лейкоцити ×109  

5. ШОЕ мм/год.  

 

1. 

Біохімічний аналіз крові 

Загальнийбілок, г/л 

 

2. Альбуміни,г/л  

3. Загальний білірубін ,ммоль/л  

4. Прямий білірубін ,ммоль/л  

5. АСТ,  ОД  

6. АЛТ,  ОД  

7. Сечовина ,ммоль/л  

8. Креатинін ,ммоль/л  

9.  Холестерин, ммоль/л  

10. Тригліцериди ,ммоль/ л  

11. Цукор крові ,ммоль/ л  

12. Тимолова проба , ОД  

13. Амілаза  

14. Гамма – 

глутамілтранспептидаза 

 

 ІФА  

1. Простогландин E 1 ( PG E1)  

2. Простагландин F2α  ( PG F2α)  

3. Матриксна 

металопротеїназа-9 ( MMP 9) 

 

4. Грелін (Ghr.)  

 Загальний аналіз сечі  

1. Кількість  

2. Реакція сечі  

3. Питома вага  

4. Білок( протеїнурія г/л )  

5. Цукор  

6. Лейкоцити  

7. Еритроцити  

8. Циліндри  

9. Солі  

  Кількісне визначення 

гідроксипроліну у добовій 

порції сечі. 

 

 Кількісне визначення 

гідроксипроліну у сироватці 

крові. 

 

 

 

 

 

 

 

4. Об’єктивні дані Дата дослідження 

 

  

1. Загальний стан 

:задовільний; 

середньої важкості; 

важкий. 

  

2. Шкіра і слизові 

оболонки: звичайна ; 

субіктеричність; 

сухість; ціаноз; 

блідість.тургор 

  

3. Частота  серцевих 

скорочень 

  

4. АТ   

5. Ритм 

:правильний;неправил

ьний: 

  

7. Легені :везикулярне 

дихання; жорстке, 

хрипи сухі; вологі; 

  

8. Язик :обкладений 

білим налетом;не 

обкладений. 

  

9. Живіт: м’який 

,неболючий; чутливий 

в епігастрії; болючий в 

епігастрії;болючий в 

лівому 

підребер’ї;болючий в 

правому підребер’ї 

  

10. Печінка:виступає з – 

під краю реберної 

дуги; розміри за 

Курловим; поверхня 

гладка; край 

заокруглений; чутлива 

  

11. Селезінка : 

пальпується; не 

пальпується. 

  

12. Відрізки кишечника 

еластичні 

  

13. Симптом 

Пастернацького 
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6. Інструментальні методи дослідження: 

 Опис, заключення 

 

ЕКГ 

 

ЧСС 

Ритм  

Ознаки порушення процесів реполяризації за дизметаболічним типом  

Інше 

УЗД органів черевної порожнини . 

   

Печінка 

 

Розміри ЛД           см.,   ПД         см., 

Ехоструктура 

Жовчний міхур Розміри.                                         Наявність калькульозу 

Підшлункова залоза Розміри                              Ехоструктура 

Нирки 

 

Розміри:                         Структура паренхіми:          Ч/л сегмент:   

Заключення 

 

 

Ехо -КС 

 Заключення   до лікування 

  

Фіброгастродуоденоскопія  

Заключення   до лікування Заключення після лікування 

 

 

 

Добове моніторування рН нижньої третини стравоходу: 

 Заключення до лікування Заключення після лікування 

   

7. Інші додаткові методи дослідження:  

Додаток №1 до тематичної  

• Опитувальник по скринінгу ГЕРХ  – GERDQ 

Додаток №2 до тематичної карти   

• Ознаки НДСТ у обстежених  пацієнтів згідно критеріїв за М.Moska et al. [1999, 

2006] та A. Doria et al. [2005]. 

• Фенотипові ознаки НДСТ у обстежених  пацієнтів згідно критеріїв Т.І. Кадуріної, 

Л. Н. Абакумової в модифікації Т. Мілковської-Димитрової  (2008 ) 

• Вісцеральні ознаки НДСТ у обстежених  пацієнтів  

• Критерії ступеня вираженості дисплазії сполучної тканини (Т.Ю. Смольнова, 2003) 

Додаток №3 до тематичної карти   

• Шкала надмірної денної сонливості (Epworth Sleepiness Scale – , Murray B. J., 1990-97).  

 
Додаток №1 до тематичної карти 

• Опитувальник по скринінгу ГЕРХ  – GerdQ 

 

Група Питання 0 

днів 

1 

ден

ь 

2-3 

дні 

4-7 днів  

А Як часто ви відчували печію?     

Як часто ви відчували потрапляння рідкого шлункового 

вмісту в рот чи глотку? 

    

В Як часто ви відчували біль у верхній частині живота по 

центру? 

    

Як часто ви відчували нудоту?     

С Як часто ви мали порушення нічного сну через печію чи 

відрижку? 

    

Як часто ви були змушені приймати додаткові ліки для     
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зняття симптомів печії чи відрижки, крім основного 

препарату, призначеного лікарем (Розчин соди, маалокс, 

альмагель, гавіскон, смекта,ренні та ін.) 

 

Додаток №2 до тематичної карти   

• Ознаки НДСТ у обстежених  пацієнтів згідно критеріїв за М.Moska et al. [1999, 2006] та A. 

Doria et al. [2005]. 

 

№ Критерії Відмітка про наявність 

1 Феномен Рейно  

2 Артралгії  

3 Фотосенсибілізація  

4 Немотивована втрата ваги   

5 Ранкова скутість  

6  Ксеростомія та/або ксерофтальмія  

7 Дисфагія  

8 Рецидиви безпричинної лихоманки  

9 Гастроезофагеальний рефлюкс  

10 Шкірні зміни (висип)  

11 Виразки порожнини рота  

12 Алопеція (неандрогенна)  

13 Проксимальна м’язева слабкість  

 

• Фенотипові ознаки НДСТ у обстежених  пацієнтів згідно критеріїв Т.І. Кадуріної, Л. Н. 

Абакумової в модифікації Т. Мілковської-Димитрової [2008]. 

Фенотипові ознаки НДСТ ( Клінічні групи)  

• Кісткові: 

Астенічна будова тіла  

Арахнодактилія  

Деформації хребта: сколіоз/кіфоз  

Деформація грудної клітки  

Деформації черепа  

Сандалевидна щілина стопи  

Плоскостопість  

Високе або готичне піднебіння  

Аномалії прикусу  

Симптом Валкера-Мурдоха  

Переважання довжини IV пальця над ІІ  

Ріст зубів поза  зубним рядом, додаткові зуби.  

Передня діастема  

Недорозвинута нижня щелепа  

• Шкірні: 

Гіпереластоз шкіри (від 3 см)  

Тонка, бархатиста, легко ранима шкіра  

Пігментні плями   

Підшкірні псевдопухлини та сферичні утворення  

Атрофічні стрії (не пов’язані із вагітністю чи ожирінням)  

Утворення келоїдних рубців  

Грижі та пролапси органів   

Мязева гіпотонія та/або гіпотрофія.  

Епікант  

Звисаючий маленький язичок  

Уміння звернути язик в трубочку  
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Ангіоектазії, гематоми при незначних ударах  

Викривлення носової перетинки  

Аномалії вушних раковин  

• Суглобові: 

Гіпермобільність суглобів    

Дисплазія кульшових суглобів  

Розрив зв’язок  в анамнезі  

Звичний вивих суглобів  

 

• Вісцеральні ознаки НДСТ у обстежених  пацієнтів  

Вісцеральні ознаки НДСТ  

Недостатність кардії  

Діафрагмальні кили  

Гастроптоз  

Трансферзоптоз  

Дискінезії жовчовивідних шляхів  

Аномалії жовчного міхура  

Доліхосигма  

Дивертикули товстої кишки  

Недостатність баугінієвої заслінки  

Нефроптоз і дистонія нирок  

Птози органів малого тазу  

Додаткові хорди лівого шлуночка серця  

Пролапс мітрального клапана  

Аномалії розвитку нирок  

 

Критерії ступеня вираженості дисплазії сполучної тканини (Т.Ю. Смольнова, 2003) 

 

Критерії оцінювання. Відмітка 

про 

наявність.  

Ознаки 

Малі ознаки 

( по 1  балу) 

 • Астенічний тип статури або недостатня маса тіла. 

 • Відсутність стрий на шкірі передньочеревної стінки у жінок, що мали 

в анамнезі пологи. 

 • Порушення рефракції у віці до 40 років. 

 • М'язова гіпотонія та низькі показники манометру. 

 • Сплощення зводу стопи. 

 • Схильність до легкого утворення синців, підвищена кровоточивість 

тканин. 

 • Кровотечі у післяпологовий період. 

 • Вегетосудиннідисфункції. 

Великі ознаки 

 ( по 2 бали) 

 • Сколіоз, кіфоз, кіфосколіоз. 

 • Плоскостопість 2-3–го ступеня. 

 • Еластоз шкіри. 

 • Гіперрухливість суглобів, схильність до вивихів, розтягування 

зв'язкового апарату суглобів. 

 • Схильність до алергійних реакцій і застудних захворювань. 

Тонзилектомії. 

 • Варикозна хвороба, геморой. 

 • Дискенезія жовчовивідних шляхів. 

Гіпермобільність суглобів (5 –8 балів) за критеріями 

Carter&Wilkinson (1964) у модифікації Beighton (1983) 
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 • Порушення евакуаційної функції травного тракту. 

 • Загроза передчасних пологів на терміні 32-35 тиж вагітності, 

передчасні пологи. 

 • Швидкі і стрімкі пологи в анамнезі з гіпотонічною кровотечею у 3-му 

періоді пологів або без нього. 

Важкі прояви і стани, 

що призводять до 

хірургічних втручань 

або мають показання 

ло них, а також 

анатомічні зміни, що 

призвели до 

порушення функції 

органів  

(по 3 бали ) 

 •Грижі. 

 • Спланхноптоза. 

 • Варикозна хвороба і геморой (оперативне  

лікування), хронічна венозна недостатність з 

трофічними порушеннями. 

 • Звичні вивихи суглобів або вивихи більше двох суглобів. 

 • Порушення моторної функції травного тракту, підтверджене 

лабораторними методами 

дослідження (Rntg-логічні, Rntg-скопічні). 

• Дивертикули, долихосигма. 

• Полівалентна алергія, тяжкі анафілактичні реакції. 

 

Додаток №3 до тематичної карти  

• Шкала надмірної денної сонливості (Epworth Sleepiness Scale – , Murray B. J., 1990-97). 

 

Ймовірність заснути (Ситуація) 0 1 2 3 

під час сидіння або читання     

під час перегляду телепередач     

під час сидіння у громадському місці     

впродовж години монотонної їзди в авто у ролі пасажира     

під час післяобіднього відпочинку у лежачому положенні     

під час розмови з іншою особою, сидячи     

під час відпочинку у сидячому положенні після обіду без 

алкоголю, у тихому і спокійному місці 

    

під час водіння автотранспорту та очікування у заторі 

впродовж кількох хвилин 

    

Сума балів  

 

• БЕРЛІНСЬКИЙ ОПИТУВАЛЬНИК (АПНОЕ СНУ) (Berlin questionnaire ©  Sleep Apnea, 1997). 

ПІП____________________ Вік __________ Стать:_________-- 

 

Категорія 1 

1. Ви хропите? 

- так 

- ні 

- не знаю 

 

 

Категорія 2 

6. Як часто відчуваєте себе 

втомленим або розбитим після сну? 

- кожну ніч 

- 3-4 рази в тиждень 

- 1-2 рази в тиждень 

- 1-2 рази на місяць 

- ніколи або майже ніколи 

2. (Якщо ви хропите) Ваше хропіння: 

- ваше хропіння тихе (майже як дихаєте) 

- трохи тихіше, ніж ви говорите 

- таке ж гуче, як звичайна розмова 

- таке ж якщо ви говорите голосніше 

- такий гучний, що його чути в сусідніх 

кімнатах 

 

7. Як часто відчуваєте себе втомленим, 

розбитим вдень (в період неспання)? 

- кожну ніч 

- 3-4 рази в тиждень 

- 1-2 рази в тиждень 

- 1-2 рази на місяць 

- ніколи або майже ніколи 

 

3. Як часто ви хропите 

- кожну ніч 

- 3-4 рази в тиждень 

- 1-2 рази в тиждень 

- 1-2 рази на місяць 

8. Засипали або чи відчували ви 

сильну сонливість за кермом? 

- так 

- ні 
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- ніколи або майже ніколи  
4. Ваше хропіння турбує інших людей? 

- так 

- ні 

-не знаю 

 

9. (якщо на 8 питання ви відповіли «так»)  

Як часто це відбувається? 

- майже кожен день 

- 3-4 рази в тиждень 

- 1-2 рази в тиждень 

- 1-2 рази на місяць 

- ніколи або майже ніколи 

5. Казали Вам, що у Вас бувають зупинки дихання 

уві сні? 

- кожну ніч 

- 3-4 рази в тиждень 

- 1-2 рази в тиждень 

- 1-2 рази на місяць 

- ніколи або майже ніколи 

Категорія 3 

10. У вас підвищується артеріальний тиск? 

- так 

- ні 

- не знаю 

 

 

 

Підпис лікаря-дослідника________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток Г.1 
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