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ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНОЇ ПАТОЛОГІЇ У ДІТЕЙ, ЯКІ ПАЛЯТЬ

В.І. Боброва, Ю.І. Воробієнко, А.О. Кошова
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м.Київ, Україна

Morphological and functional features of chronic gastroduodenal pathology pathology in children, who 
smoke.
Bobrova V.I., Vorobienko J.I., Koshova A.O.
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The objective. To study the morphological and functional features of chronic gastroduodenal pathology in children who 
smoke.
Patients and methods. The study involved 136 children with chronic gastroduodenal pathology. All children were 
held endoscopy and morphological study of biopsies of antrum and duodenal mucosa membrane. To assess the condition 
of the protective mucus barrier, painting biopsies were performed in a neutral and acid glycoproteins, also performed an 
immunohistochemical study of biopsies on the level of expression of prostaglandin E.
Results. The article shows the main morphological and functional features of inflammatory infiltrate and cytoprotective 
function of the gastric mucosa in children who smoke. According to information received, the children of active smokers 
chronic gastroduodenal pathology runs dominated marked degree of inflammation of gastric mucosa and duodenum at the 
background of pronounced disturbances of microcirculation and decrease of syntesis bicarbonates and prostaglandines 
gastric mucosa membrane and should be considered during treatment.
Conclusion. Cigarette smoking affects on course of chronic gastroduodenal pathology that does not take into account 
the need for treatment.
Keywords: Children, chronic gastroduodenal pathology, inflammation of stomach mucosa membrane.

Морфо-функциональные особенности хронической гастродуоденальной патологии у детей, 
которые курят
Боброва В.И., Воробиенко Ю.И., Кошевая А.А.
Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольця, Киев, Украина
Цель. Изучить морфо-функциональные особенности хронической гастродуоденальной патологи у детей, которые 
курят.
Пациенты и методы. Проведено обследование 136 детей с хронической гастродуоденальной патологией. 
Всем детям было проведено фиброэзофагогастродуоденоскопию с Рh-метрией и морфологическим исследовани-
ем биоптатов антрального отдела желудка и двенадцатиперсной кишки. Для оценки состояния защитного слизисто-
го барьера проводили окраску биоптатов на нейтральне и кислые мукополисахариды, кроме того проведено 
иммуногистохимическое исследование биоптатов на уровень экспресии простагландина Е.
Результаты. В статье отображены основные морфо-функциональные особенности воспаления и цитопротектор-
ной функции слизистой оболочки органов гастродуоденальной зоны у детей, в зависимости от табакокурения. 
Согласно полученным результатам, у детей активних-курильщиков хроническая гастродуоденальная патология про-
текала на фоне выраженных нарушений микроциркуляции и снижения нейтральних мукополисахаридов и 
экспресии PgE в слизистой оболочке желудка, что необходимо учитывать при проведении лечения.
Заключення. Табакокурение влияет на течение хронической гастродуоденальной патологии, что необходимо 
учитывать при проведении лечения. 
Ключевые слова: дети, хроническая гастродуоденальная патология, воспаление слизистой оболочки желудка.
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ПЕДИАТРИЯ

Поширеність захворювань шлунково-кишкового тракту 
(ШКТ) серед дитячого населення в Україні становить 148,95‰. 
В структурі захворювань органів травлення переважає пато-
логія гастродуоденальної зони (ГДЗ). Хронічний гастрит та 
гастродуоденіт - найпоширеніші форми хронічної гастродуо-
денальної патології (ХГДП), які складають в структурі захворю-
вань шлунка і дванадцятипалої кишки 31,09% [2,3,5].

Хронічний гастродуоденіт (ХГД) – хронічне рецидивуюче 
стадійне запалення слизової оболонки і підслизового шару 
шлунка (СОШ) і СО дванадцятипалої кишки (ДПК), що супрово-
джується клітинною інфільтрацією, порушенням фізіологічної 
регенерації, зі схильністю до прогресування і поступовим 
розвитком атрофії залозистого апарату, розладом секретор-
ної, моторної і, нерідко, інкреторної функції шлунка та ДПК 
[1,4]. Гастрит і гастродуоденіт – це клініко-морфологічні діа-
гнози, тому вирішальне значення у їх встановленні відіграють 
інструментальні та гістологічні методи дослідження [6,8]. 
Відомо, що до етіологічних факторів розвитку ХГДП відносять: 
обтяжену спадковість, нераціональне харчування у якісному 
та кількісному співвідношенні, інфікування Helicobacter рylori 
(H. рylori), ульцерогенна дія ліків, психоемоційне перенапру-
ження, шкідливі звички, в тому числі і тютюнопаління [9,11].

За стандартизованим показником поширеності куріння 
серед дорослого населення Україна займає 17 місце в світі. За 
даними МОЗ України в Україні нараховується майже 11,5 міль-
йона активних-курців. Поширеність паління серед чоловіків в 
Україні становить 45,4%, а серед жінок – 8,9%. Третина „актив-
них” курців визначила свій стаж паління як такий, що триває 
більше 20 років, 19% - 6-10 років. Особливо невтішними є 
показники паління у дитячому віці. Поширеність тютюнопа-
ління серед підлітків старше 15 років становить 25,5% (Наказ 
МОЗ України №746 ). Вплив тютюну на патологію травної сис-
теми вивчено недостатньо. Відомо, що під впливом тютюно-
паління відбувається стимуляція факторів агресії слизової 
оболонки шлунка, а саме: підвищення секреції пепсину та 
кислотності шлункового соку; тютюнопаління сприяє підви-
щенню рівня обсіменіння Helicobacter pylori слизової оболон-
ки шлунка. Окрім того, паління сприяє утворенню вільних 
радикалів, підвищенню рівня гастрину, вазопресину, секре-
цію ендотеліну слизовою оболонкою шлунка і продукцію 
тромбоцит активуючого фактора. Щодо факторів захисту сли-
зової оболонки встановлено, що тютюнопаління зменшує 
секрецію бікарбонатів, простагландинів та порушує механіз-
ми біосинтезу глікопротеїдів і протеогліканів слизовою обо-
лонкою шлунка. Дані літератури відносно впливу тютюнопа-
ління на секрецію хлористоводневої кислоти є неоднозначні 
[12]. Враховуючи поширеність тютюнопаління серед підлітків 
в Україні, є доцільним вивчення впливу цього чинника на 
формування і перебіг ХГДП у даної категорії пацієнтів[7,10].

Мета: вивчити морфо-функціональні особливості ХГДП у 
дітей, які палять.

Матеріал і методи. Під нашим спостереженням було 136 
дітей віком від 12 до 17 років з верифікованою ХГДП в періоді 
загострення, які надійшли на стаціонарне лікування до дитя-

чої клінічної лікарні № 9 м. Києва. В залежності від наявності у 
дітей шкідливої звички паління, хворі були розподілені на 2 
групи спостереження: І група – підлітки, які палять 60 
(44,1±4,3%), ІІ група – пацієнти, які не палять 76 (55,8±4,3%).

Для верифікації діагноза всім дітям в перші 3 доби проводи-
ли фіброезофагогастродуоденоскопію (ФЕГДС) верхніх відді-
лів травного каналу, внутрішньошлункову рН-метрію. З метою 
виявлення інфікування Н. pylori проводили серологічне та 
гістологічне дослідження. Візуалізацію H. pylori проводили 
гістологічним методом на мікропрепаратах біоптату антраль-
ного відділу шлунка, забарвлених за Романовським – Гімзе. 
Для оцінки гістологічних змін СОШ та СО ДПК тканинні зрізи 
забарвлювали гематоксиліном та еозином. Результати дослі-
дження трактували за «Сіднейською системою». Для оцінки 
стану захисного слизового бар’єру проводили забарвлення 
біоптатів СОШ на нейтральні мукополісахариди реактивом 
ШІК (Василенко В.Х.,1971) та на кислі мукополісахариди – аль-
ціановим синім за Хейлом (1948) з рН 2,5. Результати оцінюва-
ли в залежності від ступеня забарвлення препаратів і визна-
чали відповідною кількістю плюсів: (+) – слабко виражена 
інтенсивність забарвлення; (++) – помірно виражене забарв-
лення; (+++) – виражена інтенсивність забарвлення; (++++) – 
різко виражена інтенсивність (відповідає нормі). Для імуногіс-
тохімічного дослідження зрізи завтовшки 4-6 мкм наносили 
на адгезивні предметні скельця Super Frost Plus і використову-
вали непрямий стрептавидін – пероксидазний метод забарв-
лення. Простагландини Е (PgE) визначали імуногістохімічним 
методом, за допомогою мишачих поліклональних антитіл. 
При інтерпретації імунозабарвлення з використанням полі-
клональних антитіл PgE інтенсивність реакції оцінювали напів-
кількісним методом в балах, від 0 до 3 балів: 0 – немає видимо-
го забарвлення; 1 – слабке забарвлення; 2 – помірне забарв-
лення; 3 – виразне забарвлення.

Статистичну обробку результатів проведено з використан-
ням стандартних пакетів програм Microsoft Excel.

Результати дослідження та їх обговорення. Серед спосте-
режуваних хворих було 82 (60,3±4,2%) хлопчики та 54 (39,7±4,2%) 
дівчинки. За віком були виділені наступні групи дітей: 61 хворий 
(44,9±4,3%) віком 12-14 років, 75 пацієнтів (55,1±4,3%) віком 
15-17 років. При проведенні порівняльного аналізу встановле-
но, що серед пацієнтів І групи (активних-курців) переважали 
хлопчики (70±5,9%) віком 15-17 років (71,7±5,8%). В ІІ групі віко-
вої та гендерної різниці встановлено не було.

Всім хворим, за згодою батьків дитини, проведена ФЕГДС з 
прицільною біопсією антрального відділу СОШ та СО ДПК. 
Виходячи з результатів ФЕГДС, еритематозні зміни СО виявле-
но у 51 (37,5±4,2%) пацієнта, ерозивні – у 29 (21,3±3,5%), а 
гіпертрофічні – у 24 (17,6±3,3%) хворих. Виразкова хвороба 
ДПК була діагностована у 32 (23,5±3,6%) підлітків. При аналізі 
ендоскопічних змін СОШ і СО ДПК встановлено, що деструк-
тивні зміни органів ГДЗ частіше відмічали серед дітей, які 
палять (28,3±5,8% і 19,7±4,6% відповідно). Отже встановлені 
нами особливості свідчать про більш виражені структурні 
порушення з боку органів ГДЗ у активних-курців.
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При проведенні ФЕГДС звертали увагу на функціональний 
стан сфінктерного апарату органів ГДЗ. Проведений аналіз 
показників частоти виявлення моторно-евакуаторних пору-
шень у пацієнтів в залежності від паління показав, що ДГР та 
ГЕР статистично достовірно (р<0,05) частіше зустрічалися у 
підлітків, які палять (70±5,9% і 43,4±5,7% відповідно І і ІІ 
групи). 

Всім 136 підліткам була проведена інтрагастральна 
рН-метрія. Нами була проведена оцінка рівня базальної кис-
лотності у підлітків в залежності від тютюнопаління. Аналіз 
результатів обстеження показав, що гіпоацидний стан КУФ 
шлунка статистично достовірно (р<0,05) частіше був у пацієн-
тів І групи (48,3±6,5% і 23,7±4,9% відповідно І і ІІ група). У біль-
шості дітей ІІ групи спостереження переважав нормоацидний 
рівень КУФ шлунка (36,7±6,2 і 55,3±5,7% І і ІІ група відповідно). 
Отже порушення кислотоутворюючої функції достовірно час-
тіше виявлено у дітей, які палять.

Інфекція H.pylori статистично (р<0,05) достовірно частіше 
була діагностована як при серологічному (70±5,9% і 48,7±5,7% 
відповідно І і ІІ групи), так і при гістологічному (63,6±14,5% і 
23,5±10,3% відповідно І і ІІ групи) методах дослідження у під-
літків, які палять.

Для верифікації ХГДП всім 29 дітям проведено гістологічне 
дослідження СО антрального відділу шлунка та СО ДПК. На 
першому етапі дослідження проведено загальну оцінку мор-
фологічних змін СОШ та СО ДПК. При морфологічному дослі-
дженні СО антрального відділу шлунка і СО ДПК в стадії заго-
стрення у 27 (93,1±4,7%) дітей було діагностовано ХНГ, у 24 
(82,8±4,0%) дітей – ХНД, у 2 (6,9±4,7%) дітей – ХАГ, у 5 
(17,2±7,0%) – ХАД. 

В процесі виконання роботи встановлено, що при ендоско-
пічно виявлених еритематозних змінах СО органів ГДЗ, гісто-
логічно були діагностовані не тільки запальні, а також ерозив-
ні і атрофічні процеси СОШ та СО ДПК. Важливість гістологіч-
ного дослідження СО у дітей полягає передусім у тому, що за 
його допомогою є можливість виявити на ранніх стадіях роз-
витку дистрофічні зміни СО органів ГДЗ та визначити дифе-
ренційовану терапевтичну тактику.

На наступному етапі морфологічного дослідження нами 
була проаналізована структура запальних змін СОШ та СО 
ДПК в групах спостереження. Структурна характеристика 
морфологічних змін СОШ та СО ДПК у підлітків з ХГДП в залеж-
ності від активного тютюнопаління представлена в табл. 1.

Як видно з даних, представлених в таблиці, виражений сту-
пінь активності запальних змін в СОШ частіше спостерігався у 
підлітків, які палять, а легкий ступінь достовірно частіше спо-
стерігався у пацієнтів, які не палять. Оцінка запальних змін СО 
ДПК показала, що легкий ступінь активності запалення також 
частіше відмічали у дітей, які не палять. 

З огляду на отримані дані щодо вираженості ступеня актив-
ності запального процесу нами було проведено аналіз клітин-
ного складу інфільтрату у обстежених дітей залежно від палін-
ня. Встановлено, що більш як у половини хворих, незалежно 
від тютюнопаління, в СОШ майже однаково часто (81,8±11,6% 
і 66,7±11,1%) відмічали запалення з переважно лімфоцитар-
ною інфільтрацією. Нейтрофільна інфільтрація СО була відмі-
чена лише у пацієнтів, які палять (18,2±11,6%). Відомо, що 
нейтрофіли забезпечують прогресування і несприятливий 
перебіг хронічного запалення за рахунок сприяння синтезу 
прозапальних цитокінів.

При оцінці частоти і виразності порушень мікроциркуляції 
встановлено, що в групі дітей, які палять, спостерігається 
зростання всіх показників, які характеризують порушення 
мікроциркуляції, а саме: крововиливи СОШ (90,9±8,7% і 
61,1±11,5 відповідно І і ІІ групи) та виражений набряк СО 
(72,7±13,4% і 33,3±11,1% відповідно). Під час вивчення розпо-
ділу стромально- епітеліальних перебудов в СОШ у більшості 
дітей, незалежно від паління, були діагностовані доатрофічні 
зміни СО, такі як фіброз строми і вогнищева деструкція залоз 
СО антрального відділу шлунка. Отже при проведенні порів-
няльного аналізу результатів морфологічного дослідження 
встановлено, що у дітей активних-курців ХГДП перебігала з 
переважанням вираженого ступеня запалення СОШ та СО 
ДПК на фоні виражених порушень мікроциркуляції, набряку 
СО та явищами множинних крововиливів (рис.1).

Групи 
спосте-
реження

Ступінь активності запалення СОШ Атрофічні 
зміни СОШ

Ерозивні 
зміни СОШ

Ступінь активності запалення СО 
ДПК

Атрофічні 
зміни СО 

ДПК

Ерозивні 
зміни СО 

ДПКлегкий помірний виражений І ІІ ІІІ
1 група 
(n=11)

1
(9,1±8,7)

3 
(27,3±13,4)

7
(63,6±14,5)* 1 (9,1±8,7) 6 

(54,5±15,0)
1

(9,1±8,7)
5 

(45,5±15,0)
5 

(45,5±15,0)
1 

(9,1±8,7)
5 

(45,5±15,0)

2 група 
(n=18)

7 
(38,9±11,5)*

7 
(38,9±11,5)

4
 (22,2±9,8) 1 (5,6±5,4) 5 

(27,8±10,6)
7 

(38,9±11,5) 
*

6 
(33,3±11,1)

5 
(27,8±10,6)

4 
(22,21±9,8)

6 
(33,3±11,1)

Всього
(n=29)

8
 (27,6±8,3)

10 
(34,5±8,8) 11 (37,9±9,0) 2 (6,9±4,7) 11 

(37,9±9,0) 8 (27,6±8,3) 11  
(37,9±9,0)

10 
(34,5±8,8) 5 (17,2±7,0) 11  

(37,9±9,0)

Таблиця 1
Розподіл дітей за гістологічними змінами СОШ та СО ДПК в залежності від тютюнопаління (M±m%)

*р<0,05 між групами хворих залежно від гістологічних змін СОШ та СО ДПК
**р<0,05 між групами хворих залежно від ступеня активності запалення СОШ та СО ДПК

Рис. 1. Мікрофото біоптата СОШ. а - хронічний 
неатрофічний гастрит, виражений ступінь запалення (І 
група); б - хронічний неатрофічний гастрит, легкий ступінь 
запалення (ІІ група).
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При вивченні нейтральних мукополісахаридів в СОШ 
було встановлено, що у більшості хворих, які палять, 
мало місце зниження вмісту нейтральних мукополісаха-
ридів у порівнянні з показниками у дітей, які не палять 
(40±21,9% і 16,7±8,8% відповідно) (рис.2).

Кислі мукополіахариди були виявлені лише у пацієнтів, 
які палять (27,3±13,4). За даними Л.А. Аруіна та співав. 
(1993р.), людина в процесі філогенезу втратила здатність 
до синтезу кислих вуглеводів, в зв’язку з чим поява кис-
лих мукополісахаридів в епітеліоцитах є компенсатор-
ною реакцією слизової оболонки на пошкодження, з 
огляду на те, що кислі мукополісахариди володіють кра-
щими цитопротективними властивостями. Отже серед 
пацієнтів курців значно частіше виявлявся виражений 
ступінь пошкодження захисного слизового бар’єру.

При проведенні порівняльного аналізу рівня експресії 
PgE в залежності від тютюнопаління встановлено наступ-
не: у більшості (81,8±8,7%) хворих, які палять, виявлено 
зниження рівня експресії PgE (1 бал), у пацієнтів, які не 
палять, достовірно частіше відмічали більш виражену 
експресію (3 бали) PgE, ніж в групі порівняння (9,1±8,7 і 
38,9±11,5 відповідно 1 і 2 групи) (рис.3).

Висновки 
Згідно з отриманими результатами, у дітей 
активних-курців ХГДП перебігала з переважанням 
вираженого ступеня запалення СОШ та ДПК на 
фоні суттєвих порушень мікроциркуляції, набряку 
СО та явищами множинних крововиливів, що 

найбільш ймовірно свідчить про несприятливий 
перебіг ХГДП у переважної більшості дітей 
активних-курців і необхідність корекції терапії саме 
у цієї категорії хворих з огляду на розвиток тяжких 
морфологічних уражень СОШ та СО ДПК. У дітей 
активних-курців спостерігається зниження вмісту 
нейтральних мукополісахаридів та експресії PgE в 
СОШ, що свідчить про виражені цитопротективні 
порушення СО ГДЗ і необхідність включення 
препаратів, спрямованих на покращення захисних 
властивостей СОШ і ДПК.
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