
24

Міжнародний журнал педіатрії, акушерства та гінекології Вересень/Грудень 2016 Том 10     №2-3

УДК 616.33–002.2+616–072.7

МОЖЛИВОСТІ ДІАГНОСТИКИ СТАНУ МІКРОЦИРКУЛЯЦІЇ У ДІТЕЙ
З ХРОНІЧНИМ ГАСТРОДУОДЕНІТОМ У ВІКОВОМУ АСПЕКТІ
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Possibilities of diagnosis of microcirculation state in children with chronic gastroduodenitis in age aspect
Tymoshchuk O.V.
SHEI «Ivano-Frankivsk National Medical University»
The objective. To study the state of microcirculation in children with chronic gastroduodenitis depending on age.
Patients and methods. 58 children with chronic gastroduodenitis (CGD) were examined. Patients were divided into 
two groups according to age: I group - 19 children aged 10-12 years, ІІ group - 39 patients with CGD 13-18 y.o. 
Results. The study found that the CGD is almost three times more likely to develop in children older than 13 years. There 
were stated quantitative and qualitative microcirculation disturbances in sick children according to the biomicroscopy of the 
bulbar conjunctiva depending on age. It was established that all types of microcirculation disorders are presented more in 
children of older age group.
Conclusion. CGD in children are accompanied by quantitative and qualitative microcirculation disorders that require 
deep diagnosis and correction of violations depending on patient’s age.
Key words: children, chronic gastroduodenitis, biomicroscopy of bulbar conjunctiva microcirculation disturbances.

Возможности диагностики состояния микроциркуляции у детей с хроническим гастродуоденитом 
в возрастном аспекте
Тимощук О.В.
ГВУЗ «Ивано-Франковский национальный медицинский университет» 
Цель. Изучить состояние микроциркуляции у детей с хроническим гастродуоденитом в зависимости от возраста.
Результаты. Обследовано 58 детей с хроническим гастродуоденитом (ХГД). Больные были разделены на две 
группы в зависимости от возраста: I группа - 19 детей 10-12 лет, II группа - 39 пациентов с ХГД 13-18 лет. По 
результатам исследования установлено, что ХГД почти в три раза чаще развивается у детей, старше 13 лет. 
Констатировано количественные и качественные нарушения микроциркуляции у больных детей по данным биоми-
кроскопии бульбарной конъюнктивы в зависимости от возраста. Установлено, что все виды нарушений микроцир-
куляции в большей степени представлены у детей старшей возрастной группе.
Заключение. ХГД у детей сопровождается количественными и качественными нарушениями МЦ, которые нуж-
даются в глубокой диагностике и коррекции.
Ключевые слова: дети, хронический гастродуоденит, биомикроскопия бульбарной конъюнктивы, нарушение 
микроциркуляции.
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Вступ. Хронічний гастродуоденіт (ХГД) у дітей зали-
шається важливою медико-соціальною проблемою 
протягом багатьох десятиліть, не зважаючи на активні 
дослідження та публікації в даній галузі [1, 2, 3]. 

На сьогодні вважається, що етіопатогенез більшості 
уражень гастродуоденальної зони, в тому числі і ХГД у 
дітей, є складним багатофакторним процесом, в якому 
беруть участь як агресивні фактори зовнішнього 
середовища, так і різноманітні порушення внутріш-
ньої регуляції функцій травного тракту, що забезпечу-
ють гастропротекцію. Однією з ланок останньої є 
адекватна мікроциркуляція (МЦ) в слизовій оболонці 
(СО) гастродуоденальної ділянки, яка має складний 
рівень регуляції [2, 4, 5]. 

Як відомо, у кожному віковому періоді дитина прохо-
дить певні стадії свого розвитку зі змінами анатомо-
фізіологічного стану органів і систем, що визначається 
відмінностями у функціонуванні останніх. Перебіг хро-
нічного захворювання у дітей різного віку теж нерідко 
має ряд відмінностей, тому на часі є потреба детально-
го вивчення вікових особливостей стану МЦ у дітей з 
ХГД із застосуванням неінвазивних та інформативних 
методів діагностики [2, 6]. 

Метою дослідження було вивчення стану мікроцир-
куляції у дітей з хронічним гастродуоденітом залежно 
від віку.

Матеріал та методи. Обстежено 58 дітей, хворих на 
ХГД, віком від 10 до 18 років, які перебували на стаціо-
нарному лікуванні в ендокринологічному (гастроенте-
рологічні ліжка) відділенні ОДКЛ м. Івано-Франківська. 
Хворі були розподілені на дві групи залежно від віку: 
першу групу становили 19 дітей віком 10-12 років, 
другу групу склали 39 пацієнтів з ХГД 13-18 років. 30 
практично здорових дітей того ж віку склали групу 
порівняння. 

Діагноз ХГД верифікували на підставі вивчення анам-
незу, фізикального обстеження та даних фіброезофаго-
гастродуоденоскопії (ФЕГДС) з чітким дотриманням 
вимог протоколу. ФЕГДС проводили згідно з доповне-
ною Сіднейською класифікацією ХГД (1990 р.), за допо-
могою дитячого ендоскопа GIF-K20 фірми „Olimpus” 
(Японія).

Стан мікроциркуляції вивчали шляхом проведення 
біомікроскопії бульбарної кон’юнктиви за допомогою 
щілинної лампи “ЩЛ-2Б” (Росія) при збільшенні від 1х5 
до 1х100 разів протягом 8-10 хвилин при дотриманні 
загальних правил обстеження. Основою для викорис-
тання ББК в клініці є численні докази того, що термі-
нальне судинне русло кон’юнктиви ока відображає 
стан МЦ в організмі в цілому. Діаметр мікросудин,
відстані між ними і кількість судин на одиницю площі 
визначали за допомогою об’єктмікрометра та калібру-
вальної сітки під візуальним контролем. Для кількісної 
оцінки порушень мікроциркуляції обчислювались 

кон’юнктивальні індекси за бальною системою – 
індекси судинних (КІ1), внутрішньосудинних (КІ2) і поза-
судинних (КІ3) порушень, а також загальний 
кон’юнктивальний індекс (КІзаг.) за формулою 
КІзаг.=КІ1+КІ2+КІ3. Методика запропонована
Л.Т.  Малою та співавторами [7]. В подальшому оціню-
вався ступінь порушень МЦ [6, 7].

Статистична обробка результатів дослідження про-
водилася за допомогою стандартної статистичної 
комп’ютерної системи “Microsoft Office Excel 2010” та 
“Statistica V. 10.0” (Stat Soft Inc; 2011) з обчисленням 
середнього арифметичного значення та його похибки 
(M±m), критерію Стьюдента (t), рівня значущості (p) для 
оцінки достовірності різниці абсолютних значень 
середніх величин. Різницю вважали достовірною при 
значеннях p<0,05. 

Результати та їх обговорення. За нашими даними 
ХГД майже в тричі частіше розвивається у дітей стар-
ших 13 років. Так, за час проведення дослідження, було 
госпіталізовано 67,24±0,12% підлітків з ХГД 13-18 років 
та 32,76±0,12% пацієнтів молодшої вікової групи.

За допомогою методу ББК, ми провели вивчення 
стану МЦ у всіх обстежених. Визначали кон’юнктивальні 
індекси: індекс судинних порушень (КІ1), індекс поза-
судинних порушень (КІ2), індекс внутрішньосудинних 
порушень (КІ3) та загальний кон’юнктивальний індекс 
(КІзаг). 

При аналізі частоти розладів МЦ у дітей з ХГД судинні 
порушення виявлено у 56 (96,55±0,05%) обстежених, 
позасудинні порушення зафіксовано у 51 (87,93±0,08%) 
пацієнта, а внутрішньосудинні розлади МЦ констатова-
но у 22 (37,93±0,12%) хворих (рис. 1). 

Як видно з рисунку 1, усі види порушень МЦ зустріча-
ються у групі здорових дітей, проте з вірогідно меншою 
частотою.

Підрахунок кон’юнктивальних індексів дав нам змогу 
кількісно оцінити стан МЦ у пацієнтів з ХГД та представ-
ників контрольної групи. Отримані нами результати 
представлені у таблиці 1.

Рис. 1. Частота мікроциркуляційних порушень при 
хронічному гастродуоденіті у дітей (%). 
Примітка: достовірність різниці між хворими і здоровими дітьми  
при: *- р<0,05; 
**- р<0,0001.
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Примітка: дані достовірні відносно групи контролю при: *-р<0,01

Як показано в таблиці 1, у дітей з ХГД відмічається під-
вищення усіх показників ББК відносно останніх у кон-
трольній групі, що свідчить про виражені порушення МЦ 
у хворих дітей. Оскільки у контрольній групі зафіксовані 
незначні розлади МЦ у більшості обстежених, можна 
припустити, що виявлені порушення можуть носити 
функціональний характер.

При порівнянні значень кон’юнктивальних індексів у І 
та ІІ групах, звертає на себе увагу підвищений їх рівень у 
ІІ групі пацієнтів, що свідчить про більш глибокі пору-
шення МЦ у хворих старшої вікової групи.

Аналізуючи характер мікроциркуляторних розладів у 
дітей з ХГД за даними ББК, слід відмітити, що із судинних 
порушень найчастіше фіксували звивистість венул та капі-
лярів (у 79,3±0,1% випадків); зниження артеріоло-
венулярного коефіцієнта до 1:4 (у 63,8±0,1% хворих); появу 
клубочків мікросудин (у 65,5±0,1% пацієнтів); виникнення 
артеріоло-венулярних анастомозів (у 36,2±0,1% дітей). 
Зниження кількості функціонуючих капілярів констатова-
но у 43,1±0,1% обстежених; нерівномірність калібру мікро-
судин була у 46,6±0,1%, утворення сітчастої структури 
МЦР зафіксовано у 41,4±0,1% дітей з ХГД. Позасудинні 
порушення, а саме появу геморагій та периваскулярного 
набряку, діагностовано у 77,6±0,1% та 53,4±0,1% пацієнтів 
відповідно. Внутрішньосудинні порушення МЦ у дітей з 
ХГД представлені в основному сладж-феноменом у вену-
лах, який ми верифікували у 36,2±0,1% хворих.

За результатами проведеного дослідження встановле-
но, що у підлітків 13-18 років, хворих на ХГД, вірогідно 
частіше, ніж у молодших дітей визначалися судинні, 
позасудинні порушення та внутрішньосудинні розлади 
МЦ. Слід відмітити, що судинні порушення МЦ виявляли 
відносно часто у хворих обох вікових груп. Так, даний 
вид порушень констатовано у 94,7±0,1% дітей 10-12 
років та 97,4±0,1% старших пацієнтів. Позасудинні мікро-
циркуляційні розлади мали місце у 73,7±0,2% молодших 
підлітків та 94,9±0,1% старших. Що стосується внутріш-
ньосудинних розладів МЦ, то у дітей, хворих на ХГД, 
старших 13 років, ці розлади діагностували у 48,7±0,2% 
випадків, на відміну від молодших пацієнтів, у яких дані 
мікроциркуляційні порушення верифіковано лише у 
15,8±0,2% обстежених (рис. 2). 

В ході дослідження встановлено, що характер змін 
МЦР має деякі відмінності у пацієнтів обох вікових груп. 

На рисунку 3 продемонстровано види та частоту ста-
тистично значимих відмінностей судинних порушень у 
хворих на ХГД дітей в залежності від віку обстежених 
пацієнтів. 

У нормі артеріоло-венулярний коефіцієнт (АВК) в суди-
нах бульбарної кон’юнктиви (БК) становить 1:1-1:2. В ході 
проведеного дослідження у (93,1±0,1)% обстежених 
пацієнтів з ХГД відмічено зниження даного показника 
(рис. 3). Проте у більшості (63,2±0,2)% дітей молодшої 
вікової групи АВК становив 1:3, лише у третини (31,6±0,2)% 
співвідношення знижувалося до 1:4. Тоді, як у (61,5±0,2)% 
обстежених підлітків 13-18 років показник був на рівні 
1:4 (р<0,05). Крім того, у пацієнтів цієї вікової групи від-
мічено у (20,5±0,1)% випадків зниження АВК до 1:5-1:6 за 
рахунок спазму та ремоделювання артеріол і дилатації 
венул, чого не спостерігалося у молодших дітей, і що 
свідчить про стійкі та дуже виражені порушення тонусу 
стінки мікросудин.

У нормі при дослідженні мікросудин БК відмічають 
поодинокі артеріоло-венулярні анастомози (АВА). 
Збільшення кількості анастомозів спостерігається лише 

Таблиця 1
Кількісна характеристика показників мікроциркуляції у 

дітей з ХГД за даними ББК (М±m)

Групи обстежених КІ1, бали КІ2, бали КІ3, бали КІзаг, бали
Діти з ХГД 

(n=58):
І група (n=19)
ІІ група (n=39)

6,70±0,45*

5,57±0,50*
7,26±0,61*

1,39±0,07*

1,42±0,12*
1,38±0,09*

0,51±0,09

0,37±0,11
0,59±0,13

8,62±0,57*

7,36±0,59*
9,23±0,79*

Контрольна група 
(n=30):

10-12 років (n=13)
13-18 років (n=17)

2,23±0,30

1,46±0,24
2,82±0,45

0,50±0,09

0,38±0,14
0,59±0,12

0,27±0,08

0,23±0,12
0,29±0,11

3,00±0,35

2,08±0,33
3,71±0,51

Рис. 2. Порівняльна характеристика частоти 
мікроциркуляційних порушень при хронічному 
гастродуоденіті у дітей залежно від віку (%). 

Примітка: достовірність різниці між хворими і здоровими дітьми  
при:* - р<0,05.

Рис. 3. Частота деяких судинних порушень мікроциркуляції 
у дітей з хронічним гастродуоденітом залежно від віку (%)

Примітка: дані достовірні між групами (р<0,05).
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при патологічних змінах, при цьому швидкість крово-
плину через капіляри може зменшуватися чи припиня-
тись. Виключення з кровоплину великої кількості капіля-
рів з одночасним відкриттям АВА призводить до розвит-
ку сіткоподібної формації. Нами було проведено визна-
чення наявності АВА у дітей з ХГД в залежності від віку 
хворих за даними ББК (рис. 3). Отримані результати свід-
чать про достовірно значне переважання присутності 
даного критерію порушень судинної ланки МЦ у хворих 
13-18 років. Так, АВА виникали у (48,7±0,2)% старших 
пацієнтів і лише у (15,8±0,2)% обстежених віком 10-12 
років (р<0,05).

У ході дослідження ми виявили вікові відмінності у 
хворих на ХГД дітей, що стосуються позасудинних проя-
вів мікроциркуляційних порушень (рис. 4). 

 
При проведенні ББК наявність розмитості судинно-

го фону, що свідчить про периваскулярний набряк, 
діагностовано у 6 (31,6±0,2%) хворих дітей 10-12 років 
та у 24 (61,5±0,2%) пацієнтів 13-18-річного віку 
(р<0,05).

Що стосується прояву мікрогеморагій, то даний вид 
позасудинних розладів МЦР діагностовано з практич-
но однаковою частотою в обох групах: у 15 (78,9±0,2%) 
дітей 10-12-річного віку з діагнозом ХГД та у 29 
(74,4±0,1%) пацієнтів віком 13-18 років, що стражда-
ють від цього захворювання (рис. 4).

Результати проведеного дослідження вказують на 
те, що прояви внутрішньосудинних порушень МЦ у 
дітей з діагнозом ХГД – явище досить рідкісне порів-
няно з іншими змінами МЦР у хворих обох вікових 
груп. Особливо рідко діагностували мікротромбози. 
Їх ми виявили лише у однієї (5,3±0,1%) дитини 12 
років та у 4 (10,3±0,1%) підлітків 13-18 років з ХГД, що 
проходили обстеження. Дані щодо сладжування ери-
троцитів вказують на те, що частіше даний феномен 
діагностували у представників молодшої вікової 
групи обстежених. Однак, слід відмітити, що дане 
порушення у молодшої групи обстежених було пред-

ставлене лише у венулах, в той час, коли у старших 
пацієнтів “сладж”-феномен фіксувався, поряд з вену-
лами, у капілярах, а інколи і в артеріолах, що свідчить 
про більш глибокі внутрішньосудинні порушення МЦ 
у підлітків 13-18 років, хворих на ХГД, порівняно з 
молодшими пацієнтами. 

Висновки

1. ХГД у дітей супроводжується кількісними та 
якісними порушеннями МЦ, що потребують 
глибокої діагностики та корекції виявлених 
порушень.

2. Стан МЦ у дітей з ХГД залежить від віку хворих. В 
цілому, всі види порушень більшою мірою 
представлені у старших дітей, що може бути 
пов’язано з критичним періодом підліткового віку, 
впливом шкідливих звичок, способу життя, 
значнішими фізичними та психоемоційними 
навантаженнями, наявністю супутньої патології, а 
також виснаженням пристосувально-
компенсаторних механізмів внаслідок 
тривалішого перебігу захворювання.

3. Впровадження в практичну медицину проведення 
ББК з метою вивчення стану МЦ в залежності від 
віку дозволить удосконалити діагностичний 
алгоритм ХГД у дітей, покращуючи якість надання 
медичної допомоги пацієнтам.
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