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The research of transnosologic comorbidity in children of early age in conditions of the large industrial center
Reznichenko Yu., Yartceva M.
Zaporizhzhya State Medical University, Zaporizhzhya, Ukraine
The objective.  The analyses of frequency of combination of microecological imbalance of mucous membranes of the digestive and respiratory 
systems in children of early age, who are the citizens of large industrial city, with the widespread diseases of this age (rachitis, anaemia, food allergy, 
protein-energy malnutrition, acute respiratory diseases).
Materials and methods. 393 children of early age were examined in pediatric polyclinic in order to achieve the object. Children were assigned to 
two groups: the first group consisted of 117 children who lived in a large industrial center; the second group consisted of 286 children who lived in the 
countryside. The statistical processing of the received data was performed with the help of electronic package Excel 7.0 and Statistica® for Windows 
6.0. The comparison of arithmetic mean of the two samples was considered reliable at p<0,05.
Results and discussion. It was found, that the incidence of major diseases of infants was significantly lower in children from the second group. It has 
been fixed that children who live in a big industrial city in 2 times are more likely to have manifestations of dysbacteriosis of intestines and they received 
probiotic with the preventive purpose in 1.5 times less. Among the inspected children, during the leadthrough of bacteriologic examination, signs of 
microbiota disbalance of nasopharynx and/ or intestine were discovered in 105 cases. Signs of oropharyngeal and/ or intestinal dysbiosis were found 
in 105 cases among the examined children during bacteriological examination. Due to comparing comorbid conditions among children with and without 
dysbiosis it was established that children with dysbiosis suffered from the most widespread diseases of early age more frequent. Frequency of episodes of 
acute respiratory diseases among children with dysbiosis was also considerably higher. The conducted correlation analysis revealed the presence of 
dependence of polimorbidity pathology and medical and socio-economic factors.
Conclusions. Comorbidity in children of early age has the range of characteristic features which worsen the severity and prognosis of disease. The 
heterogeneity of the clinical picture of comorbidity is caused by genetic characteristics, health-social factors on the part of parents and family and 
ecological factors. Minimization of the influence of the aforementioned factors will reduce the number of pathological conditions, which develop in one 
child from early age, and improve the health of the child population of the country.
Key words: children of early age, comorbidity, widespread diseases, trial.
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ПЕДИАТРИЯ

Висока частота захворюваності серед дитячого насе-
лення України залишається основною проблемою педіа-
трів та дитячих спеціалістів вузького профілю на будь-
яких етапах надання медичної допомоги [1, 2]. Останнім 
часом спостерігається тенденція до зростання кількості 
дітей, госпіталізованих до багатопрофільних стаціонарів, 
які мають кілька поєднаних між собою або «незалежних» 
патологічних станів, що суттєво погіршують перебіг 
захворювання та ускладнюють прогноз стосовно життя 
та одужання таких пацієнтів [2-4]. В умовах реформуван-
ня системи охорони здоров'я на перший план виходить 
необхідність розробки лікувальних тактик щодо веден-
ня хворих із проявами транссиндромальної та трансно-
зологічної коморбідності. 

На сьогодні відсутня загальноприйнята терміноло-
гія коморбідності. Деякі автори протиставляють одне 
одному поняття коморбідності та мультиморбідності, 
визначаючи першу, як множинну наявність захворю-
вань, пов'язаних між собою доведеним єдиним пато-
генетичним механізмом, а другу, як наявність мно-
жинних захворювань, не пов'язаних між собою дове-
деними на даний момент патогенетичними механіз-
мами [5-10]. Інші науковці стверджують, що мульти-
морбідність є поєднання чисельних гострих та/або 
хронічних захворювань та медичних станів у однієї 
людини, та не акцентують увагу на спільність їхнього 
патогенезу [11]. Однак принципове уточнення термі-
ну надали H. C. Kraemer  та M. van den Akker, визна-
чивши коморбідність, як поєднання у одного хворого 
двох та/або більше хронічних захворювань, патогене-
тично пов'язаних між собою чи співпадаючих за часом 
у одного пацієнта незалежно від активності кожного з 
них [12,13]. 

Пріоритетним проектом другого десятиріччя XXI сто-
ліття Всесвітня організація охорони здоров'я визначила 
профілактику та лікування хронічних захворювань, що 
дозволить покращити якість життя населення всього 
світу [14]. Цим пояснюється тотальна тенденція до про-
ведення великомасштабних епідеміологічних дослі-
джень у різних галузях медицини, що виконуються з 
використанням серйозних статистичних розрахунків. 
Проте більшість проведених рандомізованих клінічних 
досліджень коморбідність відносять до основного кри-
терію виключення, що призводить до відсутності єдино-
го комплексного наукового підходу до оцінки коморбід-
ності та несе за собою «білі плями» в клінічній практиці 
[15-18]. Дослідження за участю дітей з поєднаною пато-
логією є поодинокими та стосуються, загалом, госпіталі-
зованих до спеціалізованих чи багатопрофільних стаціо-
нарів. Дані ж про стан коморбідності серед амбулатор-
ного дитячого населення майже відсутні, хоча поєднання 
декількох патологічних станів у однієї дитини є актуаль-
ною проблемою, яку на дільниці окремо одне від одного 
вирішують вузькі спеціалісти.

Виходячи з цього, метою нашого дослідження стало 
проаналізувати частоту поєднання мікроекологічного 
дисбалансу слизових оболонок травної та дихальної сис-
тем у дітей раннього віку – мешканців великого промис-
лового міста з найбільш поширеними захворюваннями 
цього віку (рахіт, анемія, харчова алергія, білково-
енергетична недостатність, гострі респіраторні захворю-
вання).

Матеріал та методи. Для досягнення поставленої 
мети в умовах дитячих поліклінік було обстежено 393 
дитини раннього віку. Включення у дослідження про-
водилося під час відвідання дітьми поліклінік у день 
«здорової дитини». Критеріями виключення були: 
наявність на момент обстеження гострого інфекційно-
го захворювання, яке суттєво погіршувало стан дити-
ни та потребувало негайної терапії; відмова батьків 
від участі у дослідженні. Включення у дослідження від-
бувалося після отримання від батьків/ опікунів пись-
мової інформованої добровільної згоди на участь у 
дослідженні. Аналіз захворюваності дітей проводився 
за допомогою амбулаторних карт розвитку дитини. 
Діти були розподілені на дві групи: першу групу скла-
ли 117 дітей, які мешкали у великому індустріальному 
центрі (м. Запоріжжя), до другої групи увійшли 286 
дітей – мешканців сільської місцевості. Статистичну 
обробку отриманих даних проводили за допомогою 
електронного пакету Excel 7.0 та STATISTICA® for 
Windows 6.0. Порівняння середніх арифметичних двох 
вибірок проводили шляхом обчислювання коефіцієн-
ту Ст'юдента. Різницю між даними рахували достовір-
ною при p<0,05.

Результати та обговорення. При аналізі отриманих 
даних виявлено, що поширеність основних захворювань 
дітей першого року життя була значно нижчою у дітей 
другої групи. Так, гіпотрофія мала місце у 1/5 дітей 1-ої 
групи, тоді як у другій групі цей діагноз був встановле-
ний лише кожній десятій дитині. Захворюваність на ГРЗ у 
дітей 1-ої групи склала 3,06 випадків на рік, у дітей 2-ої 
групи – 2,82 випадки. Захворювання нервової системи у 
дітей до 1 року склали 46,2% у першій групі проти 34% у 
дітей 2-ої групи. Після року на диспансерному обліку з 
діагнозом «наслідки перинатального ураження цен-
тральної нервової системи» залишилось 14,1% дітей, які 
мешкають у великому промисловому місті у порівнянні з 
9,6% малюків із групи контролю. При спробі охарактери-
зувати характер вигодовування ми відмітили більшу 
тривалість природного вигодовування (≥6 міс) у місті з 
незначним промисловим навантаженням, більш раннє (з 
4 місяців) введення прикорму у вигляді соків з боку мате-
рів 2-ої групи у порівнянні з матерями 1-ої групи. У ході 
дослідження виявлено, що діти, які мешкають у велико-
му промисловому місті у 2 рази частіше мали прояви 
дисбактеріозу кишечника та у 1,5 раза рідше отримували 
пробіотик з профілактичною метою. 
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Серед обстежених дітей, під час проведення бактеріоло-
гічного дослідження, ознаки дисбіозу ротоглотки та/ чи 
кишечника було виявлено у 105 випадках. Інші 288 малюків 
не мали ознак порушення мікробної рівноваги основних 
біотопів. При порівнянні коморбідних станів серед дітей з 
та без дисбіозу встановлено, що у дітей з дисбіозом гіпо-
трофія зустрічалася у 13,5% випадків, рахіт – у 30,9% випад-
ків, прояви харчової алергії відмічалися у 16,7% обстеже-
них, тоді як у дітей без ознак дисбіозу гіпотрофія встановле-
на у 13%, рахіт – у 24,5% та харчова алергія у 17,8% випадків 
відповідно. Анемія у дітей раннього віку з дисбіозом вста-
новлена у 16,7% обстежених проти 6,3% дітей без дисбіозу. 
Частота епізодів гострих респіраторних захворювань серед 
дітей із дисбіозом була також значно вищою (3,34 випадки/ 
рік/ дитину порівняно з 2,62 випадки/ рік/ дитину). 

Проведений аналіз кореляційних зв'язків показав наяв-
ність залежності поліморбідної патології та медико-
соціально-економічних факторів. Так, серед дітей, у яких 
було виявлено рахіт встановлено достовірний прямий 
кореляційний зв'язок слабкої сили з патологічним перебі-
гом вагітності (r=0,26; р<0,05). Наявність рахіту та харчової 
алергії у однієї дитини обумовлювалися наявністю прямого 
кореляційного зв'язку слабкої сили (r=0,24; р<0,05), тим 
самим пояснювалося поєднання рахіту та анемії (r=0,28; 
р<0,05). Отримано прямий кореляційний зв'язок слабкої 
сили (r=0,3; р<0,05) у дітей, які мали ознаки рахіту та часті 
епізоди респіраторних захворювань. У дітей з рахітом час-
тіше висівалася з ротоглотки Haemophylus influenza (r=0,25; 
р<0,05).  Серед соціально-економічних чинників рахіт коре-
лював з поганим харчуванням у родині (r=0,24; р<0,05), 
неповною родиною (r=0,23; р<0,05) та робітничими про-
фесіями матері (r=0,25; р<0,05). Дисбіоз слизових оболонок 
поєднувався із першою вагітністю (r=-0,26; р<0,05), раннє 
виявлення порушення мікробної рівноваги зворотно про-
порційно залежало від перебігу вагітності  (r=-0,24; р<0,05). 
У дітей з дисбіозами слизових оболонок встановлено пря-
мий кореляційний зв'язок слабкої сили з кількістю простуд-
них захворювань (r=0,21; р<0,05). Захворювання на анемію 
у дітей раннього віку найчастіше поєднувалося з ознаками 
рахіту (r=0,28; р<0,05), серед проявів дисбіозу слизових 
оболонок у дітей з анемією превалювали контамінація 
кишечника лактозо-негативними E. Coli (r=0,28; р<0,05), 
умовно-патогенними ентеробактеріями  (r=0,25; р<0,05) та 
грибами роду Candida (r=0,29; р<0,05). Висівання грибів 
роду Candida з ротоглотки дітей, хворих на анемію, пояс-
нювалося наявністю прямого кореляційного зв'язку слаб-
кої сили (r=0,25; р<0,05). Отримані результати пояснюються 
основними причинами коморбідності, а саме анатомічною 
близькістю уражених органів, єдиним патогенетичним 
механізмом цих захворювань, тимчасовим причинно-
наслідковим  зв'язком між цими станами та факторами 
навколишнього середовища, які посилюють дію шкідливих 
чинників та спотворюють характерну клінічну картину та 
рутинний перебіг захворювань. 
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