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Патогенетические аспекты формирования синдрома раздраженного кишечника в детском возрасте
Буряк В.Н., Бессараб П.А.
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Статья посвящена анализу литературных данных, касающихся патогенетических механизмов формирования син-
дрома раздражённого кишечника в детском возрасте. Подчёркивается, что данный синдром у детей следует рас-
сматривать как органный вегетоз и изучать в рамках биопсихосоциальной модели. Доказано, что практически у 
всех детей с данным синдромом имеет место значительное снижение порога висцеральной, в том числе и болевой, 
чувствительности. Психоэмоциональное состояние пациентов во многом определяется надсегментарными отдела-
ми центральной нервной системы. Перспективными являются исследования, направленные на выяснение роли гене-
тических факторов в формировании обсуждаемого синдрома. Систематизация существующих знаний и дальней-
шая оптимизация концепции патогенеза синдрома раздражённого кишечника являются чрезвычайно актуальными и 
будут иметь немаловажное значение для разработки и внедрения новых диагностических и прогностических крите-
риев данного синдрома, а также патогенетических подходов при его терапии.
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Pathogenetic aspects of the irritated bowels syndrome formation in children
Buryak V.N., Bessarab P.A.
Donetsk National Medical University of Maxim Gorky
The article deals with literature data concerning the pathogenetic factors of the irritated bowels syndrome formation in 
childhood. It is underlined that the syndrome among children should be regarded as organ vegetative neurosis and it should 
be studied within the framework of the bio-psycho-social model. It is proved that practically all the children with such 
syndrome have a much lower visceral, including pain sensitivity threshold. The psycho-emotional state of patients is to a 
large extent conditioned by the suprasegmental parts of the central nervous system. The long-term prospective is the study of 
the genetic factors role in the formation of the syndrome. Systemization of the knowledge obtained and further optimization 
of the pathogenesis conception of the irritated bowels syndrome are very topical and will be significant for development 
and implementation of new diagnostic and prognostic criteria of this syndrome, as well as pathogenetic approaches during 
its therapy.
Keywords: pathogenesis, irritated bowels syndrome, childhood.
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ПЕДИАТРИЯ

Однією з актуальних проблем сучасної педіатрії є 
недостатня ефективність існуючих терапевтичних під-
ходів при синдромі подразненого кишечника в дитячо-
му віці. У першу чергу наведена ситуація обумовлена 
відсутністю повноти знань, пов'язаних з причинами та 
патогенетичними механізмами розвитку даного страж-
дання у дітей.

Згідно з сучасними уявленнями, синдром подразненого 
кишечника є незалежним органним вегетозом та вивча-
ється в рамках біопсихосоціальної моделі, в основі якого 
лежить взаємодія психосоціального впливу, сенсорно-
моторної дисфункції у вигляді порушення вісцеральної 
чутливості та рухової активності кишечника, а також стій-
ких нейроендокринних та імунних ушкоджень, які форму-
ються, в тому числі, і після перенесених кишкових інфек-
цій [5, 12, 22, 24, 85]. При цьому функціональні порушення 
діяльності шлунково-кишкового тракту пов'язані з форму-
ванням депресивного соматовегетативного симптомо-
комплексу [84]. Зокрема, на сьогоднішній день встановле-
но тісний зв'язок між явищами емоційного дистресу, 
непсихотичних психічних розладів та наявністю проявів 
синдрому подразненого кишечника [8].

Відомо, що найбільш тяжкі форми останнього спосте-
рігаються у дітей та підлітків, які перенесли важкі життєві 
потрясіння, такі як алкоголізм і наркоманія батьків, їх 
розлучення, втрата рідних у ранньому віці, сексуальні 
домагання [51, 68]. Часто в таких випадках пацієнти 
мають схильність до депресивних станів, іпохондрії, істе-
ричних реакцій та інших психопатологічних симптомів 
[22, 89]. Виявлення зазначених закономірностей дозво-
ляє припустити важливу роль в ґенезі синдрому подраз-
неного кишечника в дитячому віці інтегративного впли-
ву підвищеної активності симпатичного відділу вегета-
тивної нервової системи [5].

Доведено, що практично у всіх хворих з даним синдро-
мом має місце значне зниження порога вісцеральної, в 
тому числі і больової чутливості рецепторів кишкової 
стінки [39, 79]. Зокрема, за допомогою балонно-
дилятаційного тесту вдалося виявити зниження порога 
сприйняття болю або більш інтенсивне його відчуття 
при нормальному чи злегка зниженому порозі сприй-
няття на рівні рецепторної ланки аферентної системи та 
спинальних гангліїв [54, 80, 82]. Необхідно підкреслити, 
що при даному стражданні відзначається дифузний 
характер порушення сприйняття болю упродовж всього 
кишечника [56]. Виразність вісцеральної гіпералгезії при 
цьому чітко корелює з симптомами синдрому подразне-
ного кишечника [24, 80].

На сьогоднішній день існують дані про участь у розви-
тку та реалізації при даному синдромі вісцеральної 
гіперчутливості, активації імунної системи та низькоін-
тенсивного запалення [83, 109]. Так, у ряді досліджень у 
хворих з синдромом подразненого кишечника, що про-
тікає з діареєю, було виявлено підвищення середнього 

рівня прозапальних цитокінів [47, 71, 100, 101, 102, 111, 
115]. Больовий абдомінальний синдром при обговорю-
ваній патології може бути зумовлений дегрануляцією 
тучних клітин в безпосередній близькості від закінчень 
кишкового нервового сплетіння, їх сенсибілізацією з 
подальшою трансдукцією характеру механічних подраз-
ників [2, 74, 82, 96]. Останнім часом виявлено зв'язок 
даних змін і з порушенням процесів низхідного пригамо-
вування болю [108, 110, 114]. Викладені обставини свід-
чать про важливу роль у формуванні синдрому подраз-
неного кишечника центральної антиноцицептивної дис-
функції.

Механізми формування болю при функціональних 
захворюваннях різні і можуть носити як ізольований 
парієтальний, вісцеральний, іррадиюючий, психогенний 
характер, так і поєднуватися між собою [39]. Зокрема, її 
ґенез нерідко поєднується із іррадиюючим та/або психо-
генним [69, 81].

В патогенетичних взаємодіях виникнення абдоміналь-
ного болю значну роль відіграє порушення балансу 
нейротрансмітерів дифузної нейроендокринної системи 
і, насамперед, серотоніну і холецистокініну, які регулю-
ють основні кишкові функції [75, 113]. Зокрема, встанов-
лено достовірну залежність клінічного перебігу синдро-
му подразненого кишечника від підвищення рівня серо-
тоніну в плазмі хворих, що свідчить про напругу адапта-
ційних систем організму [20, 28].

Виявляється посилений кровообіг в ділянці поясної 
звивини у низки хворих із симптомами розглянутого 
синдрому, трактований як вияв в даній частині мозку 
підвищеного метаболізму [87]. Останній призводить до 
формування надлишкового потоку імпульсів від лімбіч-
ної системи до префронтальної частини кори [87]. Таким 
чином, пам'ять про попередній больовий досвід або 
психоемоційний стрес можуть, впливаючи на лімбічну 
систему, посилювати тривогу і збільшувати тим самим 
емоційний компонент сприйняття болю [94]. Крім того, у 
пацієнтів з синдромом подразненого кишечника знижу-
ється вироблення ендогенних опіатів, що, в свою чергу, 
призводить до пригнічення функції ендогенної опіатної 
антиноцицептивної системи [24, 87].

Психоемоційний стан пацієнтів багато в чому визна-
чається надсегментарними відділами центральної нер-
вової системи, які представляють собою центри вегета-
тивної регуляції діяльності внутрішніх органів і систем та 
є тією ланкою, яка забезпечує взаємозв'язок між вісце-
ральними органами і центральною нервовою системою 
[5, 43, 46]. Інтенсивність того чи іншого стимулу може 
бути збільшена або зменшена на спинальному рівні в 
залежності від активуючих або гальмівних впливів голов-
ного мозку [5, 69, 94].

Повторні стреси супроводжуються моторними розла-
дами кишечника, а також призводять до вироблення в 
ньому на фоні підвищеної рецепторної реакції аферент-
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них стимулів, що досягають по черевному та блукаючо-
му нервах центральних підкіркових і кіркових відділів 
центральної нервової системи, змінюючи функціональ-
ну активність останніх. Як наслідок, гастроентерологічні 
симптоми часто поєднуються з явищами вегетативної 
дисфункції, функціональними порушеннями серцево-
судинної системи, дизуричними явищами [12, 28, 42, 46].

У третини хворих з синдромом подразненого кишеч-
ника вегетативні розлади взаємопов'язані з функціо-
нальним станом гіпофізарно-тиреоїдної системи [50, 53]. 
При цьому є чітка залежність гормональних порушень 
від ступеня тяжкості вегетативної дисфункції [52].

Одним з найважливіших чинників формування син-
дрому подразненого кишечника є попередні гострі киш-
кові інфекції [75, 115]. Останні призводять до формуван-
ня постінфекційної форми даного синдрому [41, 106]. 
Вивчення анамнестичних відомостей свідчить про пере-
несення гострих інфекційних процесів кишечника при-
близно половиною хворих [60, 61, 86]. Патофізіологічна 
основа постінфекційного синдрому подразненого 
кишечника представлена прискореним кишковим тран-
зитом, порушеною вісцеральною чутливістю, мальаб-
сорбцією жовчних кислот і підвищеною кишковою про-
никністю [57, 75, 105]. При цьому в патогенезі останньої 
значуща роль належить бактеріальному обсіменінню 
кишечника, а також пошкодження його регуляторних 
систем інфекційними антигенами на тлі зниження імун-
ного захисту організму [41, 57]. Останнє включає в себе 
зниження фагоцитарної активності нейтрофілів, клітин-
ної та гуморальної ланок імунітету, цитолітичної актив-
ності компліменту, дефіциту Т-хелперів, імуноглобулінів 
класу G, збільшення натуральних кілерів і калпротектін-
позитивних макрофагів, лімфо - та лейкопенію, що ство-
рює умови для зростання умовно-патогенної мікрофло-
ри [62, 86, 112]. Дослідження біоптатів слизової оболонки 
товстої кишки у таких пацієнтів дозволяє виявляти підви-
щену експресію ряду прозапальних цитокінів і, зокрема, 
інтерлейкінів 1β та 6, а також підвищену реакцію товсто-
го кишечника у вигляді зміни проникності слизової обо-
лонки навіть на звичайні стимули, такі, наприклад, як їжа 
[111]. В окремих випадках у власній пластинці слизової 
оболонки товстої кишки визначається підвищена кіль-
кість клітин хронічного запалення і CD3 +-лімфоцитів 
[11, 36, 57, 112].

Обговорюючи роль імунної системи в патогенезі син-
дрому подразненого кишечника, слід мати на увазі 
також ймовірність харчової алергії. Підтвердженням 
тому можуть бути дані про збільшення рівнів специфіч-
них антитіл імуноглобулінів класу G до харчових алерге-
нів у хворих, які мають прояви розглянутого синдрому з 
переважанням діареї [48, 55, 76, 91, 101].

Підвищення кишкової проникності при постінфекцій-
ному синдромі подразненого кишечника багато в чому 
пов'язане зі збільшенням вмісту продукованих мікробіо-

тою кишечника і тучними клітинами серинових протеаз, 
які порушують внаслідок активації рецептор-залежних 
механізмів щільність епітелію кишечника, в результаті 
чого створюються дефекти в епітеліальному бар'єрі [14, 
73]. Активація серинових протеаз рецептор-2 сенсорних 
нейронів при цьому викликає вісцеральну гіпералгезію 
[14, 76, 90].

Численні дослідження особливостей патоморфологіч-
них проявів, які визначають клінічну картину різних 
варіантів перебігу синдрому подразненого кишечника, 
дозволили констатувати неоднозначність мікроскопіч-
них змін у стінці кишки хворих з даним патологічним 
процесом [49]. Зокрема, зміна клітинного гомеостазу 
кишкової стінки при обговорюваному синдромі, патоге-
нетично пов'язана з формуванням атрофії слизової обо-
лонки та дисбіозу [18, 36]. Існує теорія відносної неза-
лежності роботи кишечника, сутність якої зводиться до 
стимуляції ентерохромафінними клітинами дифузної 
ендокринної системи і групою низхідних інтернейронів 
шлунково-кишкового тракту та продукції серотоніну 
[101, 113]. Зазначений біогенний амін має властивості 
гормона та нейротрансмітера [44, 58]. Його виділення 
стимулюється підвищенням тиску або зміною хімічного 
складу вмісту в просвіті кишки [36, 44, 58, 107]. 
Встановлено, що у хворих з синдромом подразненого 
кишечника збільшена, порівняно зі здоровими, кількість 
ентерохромафінних клітин [103, 111].

Дія серотоніну в організмі опосередковується специ-
фічними серотонінергічними рецепторами [113, 119]. 
Зокрема, в регуляції сенсорної, моторної і секреторної 
функції кишечника беруть участь підтипи серотонінових 
рецепторів, такі як 5-НТ3 і 5-НТ4 [92, 118]. В результаті 
блокування 5-НТ3 рецепторів відбувається уповільнен-
ня транзиту хімусу по товстій кишці, пригнічення її пост-
прандіальної перистальтики, а також зниження сприй-
няття больових стимулів [36, 72]. Стимуляція саме зазна-
чених рецепторів веде до викиду ацетилхоліну і субстан-
ції Р, які є трансмітерами гастроінтестинальної чутливос-
ті [9, 58]. При активації 5-НТ4 рецепторів підвищується 
тонус гладенької мускулатури кишечника, секреція елек-
тролітів кишковою стінкою, перистальтика кишки, чутли-
вість нейронів до розтягування її стінки, що в сукупності 
обумовлює виражений прокінетичний ефект [72, 107].

Функціональний стан шлунково-кишкового тракту 
багато в чому пов'язаний із синтезом ентерохромафін-
ними клітинами дифузної ендокринної системи кишеч-
ника гормона мелатоніну [18, 37]. При цьому його кіль-
кість в 400 разів перевищує кількість мелатоніну, який 
продукується епофізом [35, 95, 98]. Проте, пара -, ауто - і 
нейроендокринний вплив зазначеного гормона здій-
снюються виключно на місцевому рівні, так як більша 
його частина надходить у портальну вену та метаболізу-
ється в печінці [9, 23, 95]. До основних ефектів мелатоні-
ну в шлунково-кишковому тракті відносяться: інгібіція 
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постсинаптичного сигналу, прямий вплив на перисталь-
тику кишечника шляхом стимуляції у високих  або в 
низьких дозах розслаблення його гладкої мускулатури, 
регуляція процесів всмоктування, транспорту води, 
мікроелементів, активності біогенних амінів, а також 
репаративних процесів у кишечнику, в зв'язку із чим, 
безумовно, слід враховувати ймовірність участі даного 
гормона в патогенетичних механізмах розвитку синдро-
му подразненого кишечника [18, 35, 78].

Перспективними є дослідження, спрямовані на 
з'ясування ролі генетичних факторів у формуванні дано-
го синдрому. Зокрема, встановлено, що ризик його роз-
витку у монозігот у 2 рази вищий, ніж у гетерозігот [104]. 
Наявність синдрому подразненого кишечника у одного 
з батьків значно підвищує ризик його виникнення у 
близнюків [77].

Однією з можливо сприяючих причин розвитку обго-
ворюваного патологічного процесу розглядається наяв-
ність у пацієнтів невеликої ділянки РНК, так званої 
мікроРНК, яка відноситься до класу шпилькоутворюю-
чих попередників РНК [6, 120]. Зазначена структура про-
дукується клітинами імунної системи і бере участь в 
регуляції експресії генів, запальної і протизапальної від-
повіді, вивільнення цитокінів та хемотоксинів [6, 88, 114, 
116, 120]. Зокрема, у біопсійному матеріалі товстої кишки 
пацієнтів, які страждають на синдром подразненого 
кишечника з переважанням діареї та підвищеною киш-
ковою проникністю, виявляється підвищений, у порів-
нянні зі здоровими людьми, вміст мікроРНК і зниження 
експресії глутамінсинтетази, шляхом підтримки рівня 
кишкового глутамату, який забезпечує, в свою чергу, 
енергопостачання ентеральних клітин [ 93, 97, 98, 99, 
117, 120]. З огляду на вищезазначене логічним є припу-
щення щодо важливої ролі мікроРНК в безпосередній 
регуляції кишкової проникності через глутамінозалежні 
сигнальні шляхи.

Надзвичайно велике значення у розвитку різної 
патології, а також у механізмах саногенетичних проце-
сів, мають структури сполучної тканини [32, 37]. 
Порушення їхнього розвитку внаслідок генетично змі-
неного фібриллогенезу позаклітинного матриксу в 
ембріональному і постнатальному періодах, який при-
зводить до розладу гомеостазу на тканинному та 
органному рівнях, а також до різноманітних морфо-
функціональних розладів [33, 34, 70]. При цьому фор-
мується дисгенія сполучної тканини, яка може носити 
диференційований та недиференційований характер 
[15, 40, 66]. У першому випадку має місце певний тип 
спадкування з установленими і добре вивченими ген-
ними і біохімічними дефектами, які об'єднані в синдро-
ми Марфана, Альпорта, Елерса-Данлоса, млявої шкіри, 
недосконалого остеогенезу [7, 31, 32, 33]. У другому - 
дисгенія сполучної тканини діагностується, якщо у 
пацієнта набір фенотипічних ознак не вкладається до 

жодного із перерахованих синдромів [17, 30]. Відомі 
фенотипічні ознаки вісцеральної сполучнотканинної 
дисгенії, такі як вісцероптоз, гастроптоз, доліхосигма, 
аномалії жовчного міхура, дивертикули стравоходу, 
грижі стравохідного отвору діафрагми [1, 7, 19]. 
Враховуючи, що шлунково-кишковий тракт є однією з 
найбільш коллагенізованих ділянок організму людини, 
зміни з боку травної системи при недиференційованій 
дисгенії сполучної тканини можна трактувати як мар-
керні [29, 96]. Зокрема, при синдромі подразненого 
кишечника дві третини хворих пред'являють велику 
кількість скарг, які можна віднести до проявів сполуч-
нотканинної дисгенії [13, 34, 38].

Важливо відзначити, що у дітей з ознаками дисгенії 
сполучної тканини захворювання, зазвичай, протіка-
ють стерто, зі схильністю до торпідного перебігу і 
ранньої хронізації процесу [21, 25]. Одним із механіз-
мів останнього є генетично детерміноване порушення 
формування первинних структур колагену, яке вияв-
ляється дефектним синтезом компонентів екстраце-
люлярного матриксу, численних ферментів, які беруть 
участь у фібрило- та колагеногенезі, що зумовлює, в 
свою чергу, зниження стабільності сполучнотканин-
них структур [4, 7, 45]. У зв'язку з викладеним логічним 
є припущення про ключову роль змін зазначених 
структур у розвитку порушень функціонування різних 
систем організму і, зокрема, органів шлунково-
кишкового тракту, в тому числі, і при синдромі подраз-
неного кишечника [10, 26].

Водночас, чіткої єдиної концепції патогенезу останньо-
го на сьогоднішній день не існує. Внаслідок виникають 
немалі труднощі при проведенні діагностичного проце-
су при даному захворюванні, особливо пов'язані з 
виключенням органічної патології [63, 64]. Окрім того, 
відсутність вищезгаданої концепції є причиною недо-
статньої ефективності патогенетичного лікування роз-
глянутого синдрому, в результаті чого терапевтичні захо-
ди при його формуванні носять переважно симптома-
тичний характер і включають рекомендації дієти, зняття 
у хворих психоемоційного навантаження, призначення 
препаратів, що нормалізують порушені функції кишеч-
ника, у випадках із депресивною симптоматикою - анти-
депресантів [3, 16, 27, 59, 67]. При цьому ремісії вдається 
досягти лише в 10% випадків [65]. Ще у третини пацієнтів 
відзначається поліпшення самопочуття [64].

Таким чином, систематизація існуючих знань і подаль-
ша оптимізація концепції патогенезу синдрому подраз-
неного кишечника є надзвичайно актуальною і буде 
мати важливе значення для розроблення і впроваджен-
ня нових діагностичних і прогностичних критеріїв дано-
го синдрому, вдосконалення процесів диференціальної 
діагностики між ним та органічними захворюваннями, 
які перебігають із подібною симптоматикою, а також 
патогенетичних підходів під час його терапії.
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