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ПРОГНОЗУВАННЯ ХАРАКТЕРУ ПЕРЕБІГУ ЧАСТО 
РЕЦИДИВУЮЧОЇ ВИРАЗКОВОЇ ХВОРОБИ 

ДВАНАДЦЯТИПАЛОЇ КИШКИ В ДІТЕЙ ЗАЛЕЖНО ВІД 
РОЗПОДІЛУ ГЕНОТИПІВ ГЕНІВ ІНТЕРЛЕЙКІНІВ ТА ЇХ 

ВМІСТУ В СТАДІЇ ЗАГОСТРЕННЯ
С.В.Сокольник

Буковинський державний медичний університет, м.Чернівці, Україна

Прогнозирование характера течения часто рецидивирующей язвенной болезни двенадцатипер-
стной кишки у детей в зависимости от распределения генотипов генов интерлейкинов и их содер-
жания в стадии обострения
Сокольник С.В. 
Буковинский государственный медицинский университет, г.Черновцы, Украина
Цель. Установить характер течения часто рецидивирующей язвенной болезни двенадцатиперстной кишки (ЯБДПК) у детей на осно-
ве изучения полиморфизма генов интерлейкина-1β (-511С/Т), -8 (-251А/Т), рецепторного антагониста интерлейкина-1 (ИЛ-1Ра) и 
определения их содержания в периферической крови.
Материал и методы. Обследовано 110 детей с часто рецидивирующей ЯБДПК и 105 практически здоровых детей в возрасте 
от 8 до 18 лет. Содержание интерлейкинов в периферической крови определяли с помощью иммуноферментного анализа, поли-
морфизм генов – полимеразной цепной реакции.
Результаты. Установлена ассоциативная связь между аллелями генов ИЛ-1β(-511С/Т), ИЛ-8(-251А/Т), ИЛ-1Рa и уровнем их про-
дукции у детей с часто рецидивирующей ЯБДПК. Достоверно високие показатели содержания ИЛ-1β  зарегистрированы у носителей 
Т ИЛ-1β(-511С/Т) аллели (OR=5,28, χ2=11,12, [1,62-7,49], р<0,001); ИЛ-8 – у детей с А ИЛ-8(-251А/Т) аллелью (OR=4,78, 
χ2=9,43, [1,56-8,32], р<0,001); ИЛ-1Рa - у больных с Р2 ИЛ-1Рa аллелью (OR=6,34, χ2=10,59, [1,91-9,22], р<0,001), что обуслов-
ливает выраженное воспаление слизистой оболочки, яркую клинико-морфологическую картину заболевания и тяжесть его течения. 
Заключение. Определение полиморфизма генов про- и противовоспалительных интерлейкинов и их содержание в крови детей с 
часто рецидивирующей ЯБДПК поможет спрогнозировать характер течения и частоту рецидивирования заболевания.
Ключевые слова: дети, язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки, интерлейкины-1β, -8,-4, рецепторний антагонист 
интерлейкина-1, полиморфизм гена.

Forecasting of the flow often recurrent duodenal ulcer in children depending on the genotype 
distribution gene interleukins and their content in acute stage
Sokolnyk S.V.
Bukovinian State Medical University, Chernivtsi, Ukraine
The objective. Establish the nature of the flow is often recurrent duodenal ulcer disease (DU) in children based on the study of gene 
polymorphisms of interleukin-1β (-511C/T), -8 (-251A/T) receptor antagonist of interleukin-1 (IL-1Ra) and the definition their content in the blood.
Material and methods. The study involved 110 children with often recurrent DU and 105 healthy children aged 8 to 18 years. The content 
of interleukins in peripheral blood were determined by enzyme immunoassay, gene polymorphism - polymerase chain reaction.
Results. Established association between alleles of genes of IL-1β (-511C/T), IL-8 (-251A/T), IL-1Ra and the level of their products in children 
with often recurrent DU. Significantly temple indicators of IL-1β in carriers registered T IL-1β (-511C/T) allele (OR = 5,28, χ2 = 11,12, [1,62-
7,49], p <0.001) IL -8 - in children and IL-8 (-251A/T) allele (OR = 4,78, χ2 = 9,43, [1,56-8,32], p <0.001), IL-1Ra - at patients with the 
IL-1Ra P2 allele (OR = 6,34, χ2 = 10,59, [1,91-9,22], p <0.001), which causes the severity of inflammation of the mucous membrane, vivid 
clinical and morphological picture of the disease and the severity of its flow.
Conclusion. Determination of gene polymorphisms of pro- and anti-inflammatory interleukins and their content in the blood of children with 
often recurrent DU will help predict the nature of the flow and frequency of recurrence of the disease.
Keywords: children, duodenum peptic ulcer, interleukin-1β, -8, -4, receptor antagonist of interleukin-1, gene polymorphism. 
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Виразкова хвороба дванадцятипалої кишки у дітей 
(ВХДПК) характеризується багатофакторністю, що зумов-
лює різноманітність клінічного перебігу захворювання.  
Останнім часом розглядається концепція імуноульцеро-
генезу, згідно з якою патологічна дія Нelicobacter pylori 
на слизову оболонку шлунка та дванадцятипалої кишки 
можлива лише в тієї частини дітей, у яких сформувалася 
недостатність захисних, у першу чергу, імунних механіз-
мів, і лише комбінований вплив провідних чинників та 
імунологічних порушень можуть викликати розвиток 
захворювання і визначити характер перебігу [1]. Суттєва 
роль в характері патологічних змін, що визначають варі-
ант перебігу ВХДПК, належить цитокінам, зокрема інтер-
лейкінам. Так, багато дослідників при вивченні імунного 
статусу хворих із ВХДПК виявили відхилення в системі 
загального та місцевого імунітету [2, 3, 4]. Причому вста-
новлено, що є чіткий взаємозв’язок між повнотою реге-
нерації слизової оболонки при ВХДПК та станом імунної 
системи [5]. Крім того, при тривалому, рецидивуючому, 
ускладненому варіантах перебігу захворювання імуно-
логічні зміни проявляються сильніше та зберігаються й 
після рубцювання виразки [6]. Однак мало досліджень 
стосуються вивчення імунологічних змін залежно від 
впливу на продукцію інтерлейкінів генетичних факторів 
при різних варіантах перебігу ВХДПК.

Мета роботи. Встановити характер перебігу часто 
рецидивуючої ВХДПК у дітей на основі вивчення полі-
морфізму генів інтерлейкіну-1бета (ІЛ-1β(-511С/Т)), 
інтерлейкіну-8 (ІЛ-8(-251А/Т)), рецепторного антагоніста 
інтерлейкіну-1 (ІЛ-1Ра) та визначення вмісту про- (ІЛ-1β, 
ІЛ-8) та протизапальних (ІЛ-4, ІЛ-1Ра)  інтерлейкінів у 
периферичній крові.

Матеріал і методи. Комплексне обстеження проведе-
но 110 дітям віком 8-18 років, що знаходились на лікуван-
ні в гастроентерологічних відділеннях обласної та міської 
дитячих лікарень м.Чернівці (основна група) та 105 прак-
тично здоровим дітям відповідного віку (група порівнян-
ня). Середній вік хворих – (13,2 ± 3,3) років. Досліджувані 
групи репрезентативні за віком, статтю та місцем прожи-
вання (р ›0,05). Критерії включення дітей у дослідження: 
місце проживання (м. Чернівці, Чернівецька область); 
часто рецидивуюча ВХДПК (для дітей основної групи); вік 
8-18 років; інформована згода на дослідження. Критерії 
виключення: вперше виявлена ВХДПК; шкідливі звички; 
супутня патологія. Всі дослідження проводилися за 
загальноприйнятими методиками. Результати 
суб’єктивного, об’єктивного та інструментальних дослі-
джень заносились в анкети. Інструментальні методи 
дослідження включали езофагогастродуоденоскопію за 
допомогою фіброгастродуоденоскопа “Pentax FG – 24P” 
для верифікації діагнозу та визначення ендоскопічних 
критеріїв наявності гелікобактерної інфекції. Інфікування 
НР підтверджували імуноферментним методом шляхом 
якісного визначення IgG-антитіл до НР у сироватці крові 

(UBI MAYIWELL™, США). Для вивчення стану суміжних 
органів системи травлення, хворим проводилось уль-
тразвукове дослідження черевної порожнини. 
Визначення вмісту інтерлейкінів-1β, -4, -8 (ІЛ-1d, ІЛ-4, ІЛ-8) 
та рецепторного антагоністу інтерлейкіну-1 (ІЛ-1Ра) у 
сироватці крові дітей проводили шляхом імунофермент-
ного аналізу з застосуванням діагностичних тест-систем 
ЗАТ «Вектор-Бест» (м. Новосибірськ, Росія) за допомогою 
імуноферментного аналізатора Stat-Fax-303 (США). Зразки 
геномної ДНК для вивчення поліморфізму гена ІЛ-1β 
(-511С/Т), ІЛ-8(-251А/Т) виділяли з лейкоцитів периферич-
ної крові, стабілізованої за допомогою антикоагулянта 
ЕДТА з наступною ампліфікацією поліморфної ділянки за 
допомогою полімеразної ланцюгової реакції з викорис-
танням індивідуально підібраної температурної програ-
ми та відповідних праймерів. Дослідження поліморфізму 
IL-1Rа проводили за допомогою полімеразної ланцюго-
вої реакції з праймерами, що фланірують поліморфний 
регіон у межах другого інтрону, в якому знаходиться варі-
абельна кількість тандемних повторів (VNTR) – 86 п.н. 
Шляхом ампліфікації визначали фрагменти ДНК із 2, 4, 5 
тандемними повторами. Аналіз ампліфікаційних продук-
тів проводили за допомогою електрофорезу в 3% агароз-
ному гелі з етидіум-бромідом та візуалізували при 
УФ-випромінюванні з використанням комп’ютерної відео-
зйомки. Для оцінки відповідності розподілення генотипів 
очікуваним значенням при рівновазі Колмогорова-
Смірнова використовували критерій Пірсона (χ2). За від-
сутності нормального розподілення застосовували кри-
терії Вілкоксона та Манна-Уітні. Асоціації алелей і геноти-
пів ІЛ-1β, ІЛ-8, ІЛ-1Ра з вмістом їх у крові дітей із часто 
рецидивуючою ВХДПК оцінювали за допомогою аналізу 
таблиць спряженості 2х2, 3х2 з розрахунком критерію χ2 
(df=1) та відношення шансів (ВШ) із використанням 
генотип-калькулятора. Статистична обробка отриманих 
даних проводилась за допомогою пакета комп’ютерних 
програм «Statistica 6.0».

Результати та їх обговорення. Серед дітей основної 
групи 68 осіб було з анамнезом захворювання до 5-ти 
років та 42 особи – з тривалістю захворювання 5-10 
років. Причому в переважної більшості дітей із більш 
коротким анамнезом захворювання частота рецидивів 
становила 2-3 рази на рік, із більш тривалим - 1-2 рази на 
рік (р<0,05).

Проведено аналіз розподілу генотипів ІЛ-1β у промо-
торній зоні -511С/Т. Встановлено, що серед дітей осно-
вної групи вірогідно частіше виявляли генотип С/С 
ІЛ-1β(-511С/Т) - 67,3% (р<0,01); генотипи С/Т ІЛ-1β(-
511С/Т) та Т/Т ІЛ-1β(-511С/Т) розподілилися майже з 
однаковою частотою (18,2% та 14,5% відповідно, р>0,05). 
Причому в переважної більшості хворих генотипи С/Т 
ІЛ-1β(-511С/Т) та Т/Т ІЛ-1β(-511С/Т) спостерігали за наяв-
ності частоти рецидивів 1-2 рази на рік та тривалістю 
захворювання до 5-ти років (р<0,01).
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Індивідуальні коливання ІЛ-1β у дітей із часто рециди-
вуючою ВХДПК становили 18-384 пг/мл. Підвищений 
вміст ІЛ-1β відзначено у 42 (38,2%) дітей основної групи, 
у середньому 83±27,4 пг/мл, що вірогідно вирізнявся від 
відповідних показників у дітей групи порівняння - 
28±11,2 пг/мл (р<0,01). У дітей із тривалістю захворюван-
ня до 5-ти років середній показник рівня ІЛ-1β у 1,5 раза 
вищий порівняно із таким у дітей із тривалістю захворю-
вання 5-10 років (р<0,05). Підвищення ІЛ-1β лише в 
незначної кількості осіб можна обґрунтувати послаблен-
ням імунних механізмів на фоні частих рецидивів захво-
рювання та проведеної відповідно терапії та не завжди 
раннім зверненням за медичною допомогою, оскільки 
максимальні значення ІЛ-1β діагностуються на ранніх 
строках розвитку захворювання. Варто зазначити, що 
підвищений рівень ІЛ-1β спостерігався майже з однако-
вою частотою в дітей із різними генотипами ІЛ-1β(-
511С/Т), р>0,05. Однак індивідуальні максимальні зна-
чення діагностували вірогідно частіше у хворих із Т але-
лем ІЛ-1β(-511С/Т), р<0,05 (рис.1). Цю тенденцію можна 
пояснити тим, що наявність Т алеля в промоторній зоні 
гена ІЛ-1β(-511С/Т) корелює з надлишковою продукцією 
інтерлейкіну–1 [3].

Рис.1. Середні значення вмісту інтерлейкіну-1β у дітей із часто 
рецидивуючою виразковою хворобою дванадцятипалої кишки 
залежно від генотипів

Нормальний генотип ТТ ІЛ-8(-251А/Т) виявлено у 20,0% 
хворих, мутантний гетерозиготний А/Т ІЛ-8(-251А/Т) – 
64,5% дітей основної групи, гомозиготний А/А ІЛ-8(-251А/Т) 
– 15,5% дітей. Вірогідно частіше носії А алеля – діти з части-
ми рецидивами (2-3 рази на рік) захворювання (р<0,05).

Індивідуальні коливання ІЛ-8 у дітей основної групи 
становили 26-530 пг/мл. Підвищені показники цього 
інтерлейкіну виявлено майже в половини хворих (52 
(47,3%)), у середньому 112±29,2 пг/мл, що вірогідно 
вирізнялося від дітей групи порівняння, в якій середнє 
значення ІЛ-8 становило 23±7,2 пг/мл (р<0,001). 
Максимальний вміст ІЛ-8 відмічався в дітей із тривалістю 
захворювання до 5-ти років, частотою рецидивів 3 рази 
на рік та носіїв А алеля ІЛ-8(-251А/Т), р<0,01. Середні 
показники рівня ІЛ-8 в крові залежно від розподілу гено-
типів ІЛ-8(-251А/Т) у дітей із підвищеним його вмістом 
представлені на рис.2.

Рис.2. Середні значення вмісту інтерлейкіну-8 у дітей із часто реци-
дивуючою виразковою хворобою дванадцятипалої кишки залежно 
від генотипів

Аналіз розподілу генотипів ІЛ-1Ра серед дітей основної 
групи показав, що у 57,3% дітей визначався генотип Р4/
Р4 ІЛ-1Ра (р<0,05), у 27,3% - генотип Р2/Р2 ІЛ-1Ра, у 15,4% 
- інші генотипи, що спостерігалися з низькою частотою 
(р>0,05). Відмічено, що генотип Р4/Р4 ІЛ-1Ра визначався 
переважно в дітей із частими рецидивами ВХДПК; в свою 
чергу генотип Р2/Р2 ІЛ-1Ра – в дітей із рецидивами захво-
рювання 1-2 рази на рік, що супроводжувалися вираже-
ним запаленням слизової оболонки та яскравою 
клінічно-морфологічною симптоматикою.

Незважаючи на значний розмах індивідуальних показ-
ників ІЛ-1Ра у дітей основної групи (від 3 до 2854 пг/мл), 
підвищений вміст спостерігався лише у 47 (42,7%) дітей, 
переважна більшість з яких - діти з частотою виникнення 
рецидивів 1-2 рази на рік, тривалістю захворювання до 
5-ти років та Р2 алелем і Р2/Р2 генотипом ІЛ-1Ра (р<0,05). 
Середні показники рівня ІЛ-1Ра в крові залежно від роз-
поділу його генотипів у дітей із підвищеним його вмістом 
представлені на рис.3.

Рис.3. Середні значення вмісту рецепторного антагоніста 
інтерлейкіну-1β у дітей із часто рецидивуючою виразковою хворо-
бою дванадцятипалої кишки з найбільш поширеними генотипами

Підвищена кількість ІЛ-4 встановлена у 85 (77,3%) дітей 
основної групи, з індивідуальними коливаннями 32-512 
пг/мл, при середніх значеннях 145±52,1 пг/мл, які віро-
гідно вищі, ніж у групі порівняння – 15±9,2 пг/мл (р<0,001). 
Причому, підвищений вміст ІЛ-4 вірогідно частіше відмі-
чався в дітей з меншою частотою виникнення рецидивів 
(1-2 рази на рік, р<0,01).
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Оцінюючи показники концентрації ІЛ-4 та ІЛ-1Ра у 
дітей із часто рецидивуючою ВХДПК, варто зазначити, 
що вони можуть виступати в якості прогностичних 
маркерів характеру перебігу захворювання, оскільки 
вони є протизапальними інтерлейкінами та спрямова-
ні на загоєння виразкового дефекту. Низький їх вміст 
сприяє більш тривалому та менш сприятливому, про-
гресувальному перебігу ВХДПК, оскільки свідчить про 
порушення імунної відповіді та недостатню компенса-
торну реакцію імунної системи. 

Однак не у всіх дітей основної групи спостерігали 
вищеперераховані зміни вмісту інтерлейкінів. Так, у 14 
(12,7%) дітей вміст прозапальних інтерлейкінів був 
підвищений впродовж тривалого часу при нормаль-
ному рівні протизапальних інтерлейкінів. Це діти з 
вираженим затяжним перебігом ВХДПК, рецидивами 
до 2-3 разів на рік, низьким рівнем ефективності ліку-
вання. В них діагностовано С алель ІЛ-1β(-511С/Т), А 
алель ІЛ-8(-251А/Т) та Р4 алель ІЛ-1Ра. У такої ж кіль-
кості дітей відзначено не підвищення, а зниження 
вмісту всіх інтерлейкінів. Це діти з тривалим перебі-
гом ВХДПК (5-10 років) та частими рецидивами, що, на 
нашу думку, можна пояснити виснаженням імунорегу-
ляторних механізмів, яке сприяє також затяжному 
прогресувальному перебігу захворювання. У цих хво-
рих не виявлено залежності з певними генотипами 
ІЛ-1β, ІЛ-8, ІЛ-1Ра.

Проведені нами дослідження показали, що характер 
змін вмісту інтерлейкінів у периферичній крові в пере-
важної більшості хворих із часто рецидивуючою 
ВХДПК мав таку ж спрямованість, як і в дітей із вперше 
виявленою ВХДПК [7] та достовірно відрізнявся від 
таких у практично здорових дітей (рис.4). Проте збіль-
шення вмісту інтерлейкінів у них було менш вираже-
не, що можна пояснити зниженням компенсаторних 
імунних механізмів внаслідок частого рецидивування 
і вплив неодноразової противиразкової терапії та 
наявністю певних генотипів вищезазначених інтер-
лейкінів. 

Рис.4. Вміст інтерлейкінів у дітей із часто рецидивуючою виразко-
вою хворобою дванадцятипалої кишки 
Примітка. *- різниця вірогідна щодо показників групи порівняння 
(р<0,01).

Отже встановлено асоціативний зв'язок між алелями 
генів ІЛ-1β(-511С/Т), ІЛ-8(-251А/Т), IЛ-1Рa та рівнем їх про-
дукції. Так, вірогідно найвищі показники вмісту ІЛ-1β в 
крові виявлені в носіїв Т ІЛ-1β(-511С/Т) алеля (ВШ=5,28, 
χ2=11,12, [1,62-7,49], р‹0,001); ІЛ-8 – в дітей із А ІЛ-8(-
251А/Т) алелем (ВШ=4,78, χ2=9,43, [1,56-8,32], р‹0,001); 
IЛ-1Рa -  в хворих із Р2 IЛ-1Рa алеля (ВШ=6,34, χ2=10,59, 
[1,91-9,22], р‹0,001), що підтверджує результати багатьох 
дослідників [8, 9].

Висновок. Алельний поліморфізм та вміст про- та про-
тизапальних інтерлейкінів визначають характер перебі-
гу часто рецидивуючої виразкової хвороби дванадцяти-
палої кишки в дітей. Наявність Т алеля ІЛ-1β(-511С/Т), А 
алеля ІЛ-8(-251А/Т) та Р2 алеля IЛ-1Рa зумовлює макси-
мальне підвищення їх концентрації в крові, виражене 
запалення слизової оболонки, яскраву клінічно-
морфологічну картину захворювання та тяжкість його 
перебігу.

Література
1. Uyanikoglu A., Danalioglu A., Akyuz F.et al. Turk. J. 

Gastroenterol. 2012; 23(2):99-103.
2. Сорокман Т.В., Сокольник С.В., Андрійчук Д.Р. та ін. 

Сучасні погляди на етіопатогенез виразкової 
хвороби в дітей. Здоровье ребенка. 2009; 
2(17):85-88.

3. Li.J., Wang F., Zhou Q. et al. IL-1 polymorphisms in chil-
dren with peptic symptoms in South China. 
Helicobacter.  2011;16(3):246-251. 

4. Железнякова Г.Ф. Цитокины как предикторы 
течения и исхода инфекции. Цитокины и 
воспаление. 2009;8(1):10-17.

5. Ахмедов В.А., Критевич М.А., Остапенко В.А. и др. 
Динамика показателей про- и 
противовоспалительных цитокинов у пациентов с 
сочетанием описторхоза с Н.pylori-
ассоциированным гастритом. Эксперим. и клин. 
гастроэнтерол.  2009; (1):20-25.

6. Abdiev S., Ahn K.S., Khadjibaev A. et al.  Helicobacter 
pylori infection and cytokine gene polymorphisms in 
Uzbeks.Nagoya J. Med. Sci. 2010; 72(3-4):167-
172.

7. Сокольник С.В. Клінічно-діагностичне значення 
вмісту інтерлейкінів у дітей із вперше виявленою 
виразковою хворобою дванадцятипалої кишки. Бук.
мед.вісн. 2012;16(3):106-109.

8. Агеева Е.С., Штыгашева О.В., Рязанцева Н.В. 
Ассоциация полиморфизмов генов G-174 ИЛ6 и 
Т-251А ИЛ8 с язвенной болезнью у Хакасов. 
Иммунология.  2010; (3):131-133.

9. Жукова Е.А. Эндоскопические и иммунологические 
аспекты пролонгированного рубцевания язвенных 
дефектов двенадцатиперстной кишки у детей. 
НМЖ. 2008; (4):11-15. 



55

ПЕДИАТРИЯ

 Отримано 25.09.2012    Підписано до друку: 15.11.2012

Reference
1. Uyanikoglu A., Danalioglu A., Akyuz F.et al. Turk. J. 

Gastroenterol. 2012; 23(2):99-103.
2. Sorokman T.V., Sokolnik S.V., Andrіychuk D.R. ta іn. 

Suchasnі poglyadi na yetіopatogenez virazkovoї khv-
orobi v dіtey. Zdorovye rebenka. 2009; 2(17):85-88.

3. Li.J., Wang F., Zhou Q. et al. IL-1 polymorphisms in chil-
dren with peptic symptoms in South China. 
Helicobacter.  2011;16(3):246-251. 

4. Zheleznyakova G.F. Tsitokiny kak prediktory techeniya i 
iskhoda infektsii. Tsitokiny i vospaleniye. 2009;8(1):10-
17.

5. Akhmedov V.A., Kritevich M.A., Ostapenko V.A. i dr. 
Dinamika pokazateley pro- i protivovospalitelnykh tsi-
tokinov u patsiyentov s sochetaniyem opistorkhoza s 
N.pylori-assotsiirovannym gastritom. Eksperim. i klin. 
gastroenterol.  2009; (1):20-25.

6. Abdiev S., Ahn K.S., Khadjibaev A. et al.  Helicobacter 
pylori infection and cytokine gene polymorphisms in 
Uzbeks.Nagoya J. Med. Sci. 2010; 72(3-4):167-
172.

7. Sokolnik S.V. Klіnіchno-dіagnostichne znachennya 
vmіstu іnterleykіnіv u dіtey іz vpershe viyavlenoyu viraz-
kovoyu khvoroboyu dvanadtsyatipaloї kishki. Buk.med.
vіsn. 2012;16(3):106-109.

8. Ageyeva Ye.S., Shtygasheva O.V., Ryazantseva N.V. 
Assotsiatsiya polimorfizmov genov G-174 IL6 i T-251A 
IL8 s yazvennoy boleznyu u Khakasov. Immunologiya.  
2010; (3):131-133.

9. Zhukova Ye.A. Endoskopicheskiye i immunologicheski-
ye aspekty prolongirovannogo rubtsevaniya yazven-
nykh defektov dvenadtsatiperstnoy kishki u detey. 
NMZh. 2008; (4):11-15.

Відомості про автора:
Сокольник Сніжана Василівна – к.м.н., доцент кафедри педіатрії та 

медичної генетики; 58000, м.Чернівці, проспект Незалежності, 98; 

тел.: (0372)542682; мобільний тел.: (050)9368747.

© С.В. Сокольник, 2012


