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Патологія органів травлен-
ня домінує у структурі загаль-
ної захворюваності дітей і має
неухильну тенденцію до росту
[1–5]. У широкому спектрі хро-
нічних захворювань шлунково-
кишкового тракту (ШКТ) у дітей
перше місце посідають ушко-
дження верхніх відділів трав-
ного каналу (ВВТК), серед яких
протягом останніх років спо-
стерігається збільшення поши-
реності гастроезофагеальної
рефлюксної хвороби (ГЕРХ)
[4–8].

Самостійною нозологічною
одиницею ГЕРХ було визнано
у жовтні 1997 р. на міждисцип-
лінарному конгресі в м. Ген-

валь (Бельгія). Тоді були ухва-
лені перші рекомендації щодо
діагностики та лікування цьо-
го захворювання, засновані на
принципах доказової медици-
ни. Згідно з визначенням, ухва-
леним на Генвальському фо-
румі, ГЕРХ наявна в усіх хво-
рих, яким загрожує ризик фі-
зичних ускладнень у зв’язку з
гастроезофагеальним рефлюк-
сом (ГЕР), а також тих, у кого
спостерігається клінічно значу-
ще погіршення самопочуття
(якості життя) внаслідок симп-
томів, пов’язаних з рефлюк-
сом, після відповідного підтвер-
дження доброякісної природи
цих симптомів. Під фізичними

ускладненнями розуміють як
ушкодження безпосередньо
стравоходу (рефлюкс-езофа-
гіт, виразка, стриктура страво-
ходу, стравохід Баррета), так і
позастравохідні прояви захво-
рювання (астма, ларингіт то-
що). Найбільш частим симпто-
мом ГЕРХ визнана печія, при
цьому такий важливий симп-
том, як регургітація, у докумен-
ті навіть не згадується, що слід
визнати його істотним недолі-
ком [9; 10].

На міжнародному конгресі
гастроентерологів (Монреаль,
2005) було запропоноване та-
ке визначення захворюван-
ня: ГЕРХ — це стан, що роз-
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вивається, коли рефлюкс вміс-
ту шлунка спричиняє появу
різноманітних симптомів, які
турбують пацієнтів і/або спри-
чиняють ускладнення [10; 11].

Згідно з ВООЗ, ГЕРХ — це
хронічне рецидивне захворю-
вання, обумовлене порушенням
моторно-евакуаторної функції
гастроезофагеальної зони, що
характеризується спонтанним
і/або регулярним закиданням у
стравохід шлункового чи дуо-
денального вмісту, призводить
до ушкодження дистального
відділу стравоходу [10].

За іншими формулювання-
ми, ГЕРХ — це хронічне за-
хворювання, обумовлене за-
киданням шлункового і/або
шлунково-кишкового вмісту в
стравохід, що призводить до
розвитку рефлюкс-езофагіту
або перебігає без нього та су-
проводжується розвитком ха-
рактерних симптомів [12].

У 1999 р. ГЕРХ офіційно
ввійшла у Міжнародну класифі-
кацію хвороб Х перегляду (руб-
рика К21) і підрозділяється на
ГЕРХ, супроводжувану ГЕР з
езофагітом (К21.0), та ГЕРХ,
супроводжувану ГЕР без езо-
фагіту (К21.1) [10; 12].

За результатами епідеміоло-
гічних досліджень, проведених
у багатьох країнах світу, часто-
та виникнення ГЕРХ у дорос-
лого населення становить від 7
до 60 %, а у дітей коливаєть-
ся, за даними різних авторів,
від 2–4 до 8,7–49 %, і цей по-
казник щороку зростає [4; 6; 8;
13–17], що дало підставу групі
експертів ВООЗ назвати ХХІ ст.
віком ГЕРХ [5; 15; 16].

Проте дійсна розповсю-
дженість ГЕРХ недостатньо
вивчена, що обумовлено різно-
манітністю клініко-морфологіч-
них варіантів захворювання,
відмінними трактуваннями та
визначеннями ГЕРХ, відсутніс-
тю чіткого визначення деяких
симптомів даної хвороби, не-
достатньою поінформованістю
лікарів щодо можливості ати-
пового перебігу хвороби, а та-

кож недооцінкою фахівцями
клінічних проявів цього захво-
рювання [10; 11; 15; 17].

Проблема ГЕРХ є одним із
важливих завдань сучасної гас-
троентерології, що пов’язано з
ростом кількості хворих з цією
патологією, наявністю як ти-
пових симптомів, які значно по-
гіршують якість життя хворих,
так і нетипових ознак, що утруд-
нює діагностику ГЕРХ, призво-
дить до гіпердіагностики де-
яких захворювань і погіршує
їх перебіг з можливістю прогре-
сування хвороби та розвитку
серйозних ускладнень, необхід-
ністю тривалого медикамен-
тозного лікування за недостат-
ньої інформованості лікарів про
ГЕРХ. Несвоєчасна діагности-
ка та лікування даного захво-
рювання можуть призводити до
таких тяжких ускладнень, як
пептична виразка стравоходу
та її перфорація (найчастіше —
у середостінні), гострі та хроніч-
ні кровотечі з виразкових ура-
жень стравоходу, стенозування
і стриктури стравоходу, форму-
вання стравоходу Баррета,
який вважається передрако-
вою хворобою стравоходу [2;
5; 7; 18–21]. Тому вивчення
питань ранньої діагностики та
удосконалення протоколів лі-
кування ГЕРХ є сьогодні акту-
альним.

У гастроентерології тради-
ційно розрізняють фізіологіч-
ний та патологічний ГЕР. При
фізіологічному ГЕР, який може
траплятися у здорових дітей
будь-якого віку, виникає нетри-
вале (не більш ніж 20 с) заки-
дання вмісту шлунка у стра-
вохід за відсутності ураження
слизової оболонки і клінічних
проявів (наприклад, після пе-
реїдання та під час сну). Пато-
логічний рефлюкс спостері-
гається в будь-яку годину до-
би, нерідко не залежить від
прийому їжі, характеризується
високою частотою (більше 50
епізодів на день), тривалим і
стійким закиданням (не менш
ніж 4,2 % часу запису за дани-

ми добового рН-моніторингу)
кислого вмісту шлунка у страво-
хід, що супроводжується роз-
витком запальної реакції сли-
зової оболонки стравоходу й
вираженими клінічними про-
явами [5; 7; 20–22]. Згідно з
даними інших дослідників, ГЕР
може бути не тільки кислим, а
й лужним, що зумовлено су-
провідним закиданням у стра-
вохід дуоденального вмісту [3;
6; 11; 16; 19; 23]. Більше того,
сьогодні установлено, що за-
пально-деструктивні зміни сли-
зової оболонки стравоходу при
лужному рефлюксі більш ви-
ражені, ніж при ізольованій
кислотній агресії [15].

За даними П. Л. Щербакова
[7], у спектрі хронічних запаль-
них захворювань органів трав-
лення ізольовані рефлюкс-езо-
фагіти становлять трохи менше
1,5 %, при гастритах, які по-
єднуються з ураженнями стра-
воходу, спостерігаються у 15 %
дітей, при гастродуоденітах —
у 38,1 %, а при виразковій хво-
робі дванадцятипалої кишки
виявляються практично в усіх
дітей. Часте поєднання ГЕРХ
із захворюваннями та функ-
ціональними розладами ШКТ
не є випадковим, а обумовле-
не спільністю їх патофізіологіч-
них механізмів [4; 11; 15; 24].

Сьогодні ГЕРХ є яскравим
прикладом кислотно-залежних
захворювань, оскільки соляна
кислота виступає основним
патогенетичним фактором роз-
витку клінічних симптомів і
морфологічних проявів ГЕРХ
[4; 5; 7; 11; 13; 15].

Встановлено, що в патогене-
зі ГЕРХ важливе значення ма-
ють порушення функції ниж-
нього стравохідного сфінктера
(НСС), зменшення активності
та подовження стравохідного
кліренсу, зниження резистент-
ності слизової оболонки стра-
воходу до ацидопептичного
ураження, збільшення агресив-
ності шлункового вмісту, дуо-
денально-гастральний реф-
люкс, порушення випорожнен-
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ня шлунка [2; 6; 8; 10; 13; 19;
25].

Одним із провідних факто-
рів, які спричиняють розвиток
ГЕРХ, є незрілість НСС. Ослаб-
лення антирефлюксного меха-
нізму НСС може бути первин-
ним або вторинним. Вторинна
слабкість НСС найчастіше ви-
никає на фоні запалення або
інших органічних змін нижче-
розташованих органів травлен-
ня (набряк цибулини дванад-
цятипалої кишки при виразко-
вій хворобі або формування
стенозу), різних системних за-
хворювань (склеродермія). Вна-
слідок порушення проходжен-
ня хімусу через цибулину два-
надцятипалої кишки у шлунку
нагромаджується кислий вміст,
виникає ГЕР і розвивається езо-
фагіт. Аналогічні зміни можуть
спостерігатися в дітей першого
року життя при аномаліях роз-
витку травного каналу, які про-
являються псевдообструкцією
(пілоростеноз, пілороспазм,
мембрана дванадцятипалої
кишки, кільцювата підшлунко-
ва залоза), розвитком антипе-
ристальтичної активності (гри-
жа стравохідного отвору діа-
фрагми). Зниження тонусу НСС
може виникати внаслідок за-
стосування різних лікарських
препаратів (антихолінергічні
засоби, адреноблокатори, бло-
катори кальцієвих каналів, опіа-
ти), тютюнопаління, вживання
деяких харчових продуктів (шо-
колад, кава, жирні страви та
спеції) [2; 7; 9;  26; 27].

Патогенетичними фактора-
ми розвитку моторних пору-
шень ВВТК є розлади акомо-
дації шлунка у відповідь на
приймання їжі під впливом по-
стійного збільшення тиску шлун-
кового вмісту на його стінки,
порушення ритму перисталь-
тики шлунка (шлункова диз-
ритмія) — ослаблення мотори-
ки антрального відділу шлунка
з подальшим його розширен-
ням, гастропарезом і пору-
шенням антродуоденальної ко-
ординації [28; 29].

Як доведено останнім ча-
сом, у патогенезі ГЕРХ велике
значення мають так звані спон-
танні релаксації НСС, що вини-
кають транзиторно протягом
доби. Вони пов’язані, зокрема,
з холінергічним впливом і за-
лежать від інгібуючого транс-
мітера NO, що розслабляє
НСС. Причинами спонтанної
релаксації можуть бути пору-
шення перистальтики страво-
ходу, метеоризм, виразкова
хвороба, дуоденостаз будь-
якої етіології, грижа страво-
хідного отвору діафрагми, швид-
ке приймання їжі, надмірне
вживання продуктів, що подов-
жують пересування хімусу
стравоходом (жирне м’ясо, бо-
рошняні вироби, смажені стра-
ви та ін.) [10; 15; 30].

Останніми роками дослід-
ники дискутують про можливий
патогенетичний зв’язок між
ГЕРХ і Нelicobacter pylori
(Н. рylorі). Деякі з них припус-
кають роль Н. рylorі у перебігу
ГЕРХ: Н. рylorі стимулює про-
цеси кислотоутворювання в
шлунку, що в поєднанні з мо-
торними порушеннями страво-
ходу є одним із вирішальних
факторів у розвитку ГЕР [4;
31]. Інші автори не змогли під-
твердити це положення [32].
Окремі автори вважають, що
виникненню ГЕРХ деякою мі-
рою може сприяти ерадикацій-
на терапія, що проводиться
при хелікобактерасоційованих
хронічних запальних захворю-
ваннях шлунка та дванадцяти-
палої кишки, а саме: ерадика-
ція Н. рylorі призводить до зни-
ження тонусу НСС, що збільшує
імовірність розвитку ГЕРХ [5; 6;
31; 33]. Існує думка, що після
ерадикаційної терапії перис-
тальтична активність шлунка
знижується зі збереженням
відносно високого рівня про-
дукції соляної кислоти. Тому од-
ним із факторів виникнення ГЕР
та розвитку рефлюкс-езофагіту
може бути закидання кислого
вмісту зі шлунка до стравоходу
після ерадикації Н. pylorі [2].

У первинному порушенні
антирефлюксних механізмів
важливу роль відіграють веге-
тативні порушення [3; 34; 35].
Підвищення активності пара-
симпатичної ланки ВНС при-
зводить до зростання секреції
соляної кислоти та пепсину, а
симпатичного відділу — до по-
рушення моторно-евакуатор-
ної функції шлунка, дванадця-
типалої кишки та зниження то-
нусу НСС.

Вегетативна дисфункція
найчастіше спричиняється гі-
поксією головного мозку, що
виникає внаслідок патології
вагітності та пологів. Згідно з
концепцією перехідних станів,
ця патологія має не тільки най-
ближчі, а й віддалені ефекти.
Було доведено, що безпосе-
редній гіпоксичний та ішеміч-
ний вплив на розвиток мотор-
них порушень ШКТ і хвороб
ВВТК проявляється під час усіх
критичних періодів життя дити-
ни, особливо в підлітковому
віці [3; 36].

Клінічні прояви ГЕРХ під-
розділяються на стравохідні та
позастравохідні й можуть бути
різними залежно від віку дити-
ни. На характер клінічних про-
явів ГЕРХ, безсумнівно, впли-
вають зміни з боку інших орга-
нів травної системи, перш за
все гастродуоденальна пато-
логія, яка супроводжує ГЕРХ у
чималій кількості випадків [4;
8; 10; 19; 24].

До стравохідних симптомів
належать: печія, регургітація,
відрижка, дисфагія, одинофа-
гія [1; 5; 7; 10; 12; 15; 19; 22].
При ГЕРХ також можуть спо-
стерігатися й більш рідкісні
симптоми: гикавка, блювання,
відчуття клубка в горлі, біль у
щелепі, печіння язика та ін., —
які не є специфічними для
рефлюксної хвороби і можуть
супроводжувати інші захворю-
вання.

Печія, яка виникає внаслі-
док подразнювальної дії реф-
люктанту на слизову оболонку
стравоходу, вважається одним
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із найголовніших симптомів
ГЕРХ і, як правило, з’являєть-
ся у разі зниження рН до 4,0 і
нижче. Особливо характерною
для ГЕРХ є печія, що виникає
після вживання їжі, вночі та
після фізичного навантаження.
Виникнення печії може бути
спровоковане прийомом газо-
ваних напоїв, певних продуктів
харчування (жирних, гострих
страв, кислих соків, чорного
хліба), залежить від положен-
ня тіла (при нахилах та у гори-
зонтальному положенні), за-
стосування деяких ліків, які
зменшують тонус НСС. Деякі
діти можуть розцінювати печію
як прояв больового синдрому
(«синдром передньої грудної
стінки»).

Регургітація (стравохідне
блювання) — раптове вики-
дання повним ротом великої
кількості незміненої їжі — від-
бувається без попередньої ну-
доти під час їжі (іноді вночі),
з’являється внаслідок ретро-
градного надходження шлун-
кового вмісту в стравохід і ро-
тову порожнину. Рідкісною, але
дуже характерною ознакою
ГЕРХ, є регургітація внаслідок
гіперсалівації, відома як «симп-
том мокрої подушки» [5].

Хворі з ГЕРХ також скар-
жаться на відрижку — мимо-
вільне викидання в ротову по-
рожнину невеликої кількості їжі
та повітря чи тільки повітря.
Таке відригування є менш спе-
цифічним симптомом ГЕРХ,
тому що свідчить, у першу чер-
гу, про підвищення внутріш-
ньошлункового тиску та в мен-
шій мірі залежить від наявності
й вираженості ГЕР.

Говорячи про печію, регур-
гітацію, відрижку, необхідно
звернути увагу на відсутність
єдиного визначення цих тер-
мінів [2; 9; 22], що вносить пев-
ні труднощі щодо правильного
й однакового розуміння цих
симптомів лікарем.

Також слід відзначити, що не
існує однозначного погляду на
регулярність і частоту печії як

симптому ГЕРХ. Так, згідно
з рекомендаціями Генваль-
ського конгресу, діагностувати
рефлюксну хворобу можна у
тих випадках, коли печія вини-
кає двічі або більше разів на
тиждень. На Монреальському
конгресі гастроентерологів між-
народна група експертів, до якої
ввійшли 44 спеціалісти з 18 кра-
їн світу, ухвалила рішення вва-
жати печію симптомом ГЕРХ,
навіть якщо вона з’являється
один раз на тиждень [10; 11].

Більше ніж 60 % дітей скар-
жаться на ниючий біль у над-
черевній ділянці та за груди-
ною, що виникає відразу після
приймання їжі та посилюється
при нахилах тулуба та дещо
зменшується через 1,5–2 год.

Важливе значення в клініч-
ній оцінці ГЕРХ відводиться
позастравохідним (атиповим)
проявам захворювання, до
яких надежать: отоларинго-
логічні, бронхолегеневі, карді-
альні, стоматологічні [5; 10;
37–39].

У дитячому віці найчастіше
зустрічаються позастравохідні
симптоми з боку бронхолеге-
невої системи та ЛОР-органів
[7; 19; 38; 39]. Даний взаємо-
зв’язок пояснюється спільніс-
тю анатомічних зв’язків систем
дихання та травлення, єдністю
ембріологічного походження.
При поєднанні з ГЕРХ захворю-
вання бронхолегеневої систе-
ми та ЛОР-органів набувають
тривкого, рецидивного перебігу,
який не піддається стандартній
терапії.

Досить часто ГЕРХ відміча-
ється у дітей з бронхіальною
астмою (БА). У медичній літе-
ратурі навіть з’явився термін
«рефлюксіндукована БА», яким
відзначають БА, в етіопатоге-
незі котрої ГЕРХ має основне
значення. Патогенетичний зв’я-
зок між ГЕРХ і БА є досить
складним і неоднозначним. З
одного боку, ГЕРХ, безумовно,
сприяє розвитку БА за рахунок
бронхоспазму, що спричиня-
ється рефлекторними вагусни-

ми механізмами, а також гіпер-
реактивністю бронхів, яка ви-
никає у відповідь на вплив со-
ляної кислоти, мікро- і макро-
аспірації. З другого боку, сама
БА може схиляти до розвитку
ГЕРХ внаслідок збільшення
градієнта тиску між черевною
та грудною порожнинами, вели-
кою частотою гриж стравохід-
ного отвору діафрагми у хворих
на БА, широкого застосування
бронходилататорів, що знижу-
ють тонус НСС [40; 41]. Нако-
пичено достатньо фактичного
матеріалу, який свідчить про те,
що ГЕРХ може бути не тільки
тригером у патогенезі певної
кількості випадків БА, але й
обтяжувати її клінічний перебіг
[38].

При вивченні клінічної кар-
тини захворювання органів ди-
хання з бронхообструктивним
синдромом (БА, пневмонія,
рецидивний бронхіт) у дітей,
який поєднувався з ГЕРХ, ав-
тором [38] доведено, що перші
ознаки БА реєструвалися че-
рез 6–12 міс. від початку клі-
нічних проявів ГЕРХ, а імовір-
ність загострення БА на фоні
рецидиву ГЕРХ була найбільш
високою у найближчі два тижні
та відмічалась у 26 % випад-
ків. Поєднаний перебіг БА та
ГЕРХ у дітей супроводжувався
підсиленням тяжкості клінічних
проявів захворювання з віро-
гідним почастішанням загост-
рень в 1,6 разу і збільшенням
середніх термінів перебування
в умовах стаціонару в 1,3 разу
порівняно з ізольованим пере-
бігом БА. Клінічна та фармако-
економічна ефективність комп-
лексної терапії при такому по-
єднаному перебігу значно під-
вищується, якщо лікування
спрямоване одночасно на ку-
пірування проявів бронхіаль-
ної обструкції та на зменшен-
ня симптомів ГЕРХ. При при-
значенні індивідуальної анти-
рефлюксної терапії зменшу-
ються частота, тяжкість і три-
валість нападів бронхіальної
обструкції, збільшується пері-
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од ремісії захворювання. Про-
філактичні та лікувальні анти-
рефлюксні програми у дітей з
поєднаним перебігом БА та
ГЕРХ повинні проводитися про-
тягом найближчих двох тижнів
після рецидиву ГЕРХ для запо-
бігання загостренню БА [38].

Другий (не менш значний)
позастравохідний прояв ГЕРХ
— рефлюксіндуковане уражен-
ня ЛОР-органів. При цьому па-
тологічні зміни можуть спосте-
рігатися у носовій порожнині,
гортані, глотці, що клінічно про-
являється ринітом, синуситом,
ларингітом, минущою чи по-
стійною дисфонією, зривом го-
лосу, надлишковим утворен-
ням слизу у гортані. Характер-
ною особливістю рефлюкс-
індукованого ларингіту є локалі-
зація запального процесу на
задній стінці гортані. У пато-
генезі змін респіраторного
шляху провідну роль відігра-
ють проксимальні рефлюкси,
що призводять до постійного
закидання шлункового вмісту у
верхні відділи стравоходу, но-
сову порожнину, гортань, тра-
хею та глотку з розвитком у
них хронічних запальних змін
[37].

А. М. Шабалов [39] при об-
стеженні дітей з ГЕРХ у 90,9 %
випадків виявив захворювання
ЛОР-органів, у 92,3 % — різні
патологічні зміни у порожнині
рота, у 84,8 % обстежених —
їх поєднання. У всіх дітей спо-
стерігалися дисбіотичні зміни в
порожнині рота, при цьому
встановлено прямий кореляцій-
ний взаємозв’язок між показни-
ками мікробіоценозу порожни-
ни рота і ступенем тяжкості
рефлюкс-езофагіту, вираже-
ністю карієсу і тяжкістю супро-
відної ЛОР-патології.

Для дітей з рефлюксною
хворобою характерні болі в
ділянці серця, порушення рит-
му та провідності серця, зміна
показників варіабельності сер-
цевого ритму, взаємозв’язок
між епізодами ГЕР та пору-
шеннями серцевого ритму [39].

Кардіологічні симптоми з’явля-
ються внаслідок езофагокарді-
ального рефлюксу, спровоко-
ваного потраплянням кислоти
в стравохід.

Здебільшого позастравохід-
ні симптоми комбінуються зі
стравохідними. Проте трапля-
ються випадки, коли при ГЕРХ
наявні лише позастравохідні
симптоми, які можуть маскува-
ти основний перебіг ГЕРХ і
призводити до хибної діагнос-
тики та недостатньо ефектив-
ного лікування. В інтерпретації
клінічної симптоматики при
ГЕРХ важливою є не лише
наявність клінічних симптомів,
а насамперед фактори, що
впливають на клінічну симпто-
матику. Необхідно зазначити,
що нерідко вираженість клі-
нічних проявів не корелює із
тяжкістю процесу за даними
ендоскопії: спостерігається на-
явність великої кількості знач-
них проявів за відсутності за-
пально-ерозивних змін страво-
ходу і, навпаки, ерозії страво-
ходу можуть не супроводжува-
тися клінічними ознаками ГЕРХ
[5; 9; 11].

Встановлення діагнозу ГЕРХ
ґрунтується на сукупності діа-
гностичних критеріїв: клінічних,
рН-моніторування, ендоскопіч-
них, гістологічних, рентгеноло-
гічних, манометричних та ін. [1;
6; 10; 12; 44; 45].

Слід відзначити, що на прак-
тиці діагностика ГЕРХ базуєть-
ся, у першу чергу, на виявленні
та грамотній оцінці скарг хво-
рого, клінічних симптомів (пе-
чія, регургітація), тимчасом як
інструментальні методи дослі-
дження є додатковими або
уточнюють діагноз [11; 43; 44].
Однак у тих випадках, коли
відсутні будь-які клінічні про-
яви ГЕРХ, діагноз встанов-
люється тільки на підставі про-
ведених спеціальних методів
дослідження, виконаних з при-
воду іншої патології органів
травлення.

Основним методом діагнос-
тики ГЕРХ служить внутрішньо-

стравохідна рН-метрія, яка по-
лягає у введенні в дистальні
відділи стравоходу рН-зонда
та фіксації його там на трива-
лий час (найефективніше — не
менше ніж на 24 год). Добо-
ве моніторування внутрішньо-
стравохідного рН має високу
чутливість у діагностиці ГЕРХ,
забезпечує її раннє виявлення
задовго до виникнення клініч-
них проявів езофагіту і, крім
того, допомагає в індивідуаль-
ному виборі лікувальних пре-
паратів. Використовуючи цей
метод дослідження, можна не
тільки зафіксувати ацидифіка-
цію стравоходу, але й оцінити
його тривалість. Оцінюється по-
казник кислої експозиції — час
контакту стравоходу з кислим
(рН < 4) шлунковим вмістом.
Стравохідний рефлюкс розці-
нюється як патологічний, якщо
в положеннях стоячи та лежа-
чи кислотна експозиція пере-
вищує нормативні показники
більше ніж на 95 %. Рефлюкс
тривалістю менше 5 хв не вва-
жається патологічним [12].

Ендоскопія стравоходу доз-
воляє підтвердити наявність
рефлюкс-езофагіту й оцінити
ступінь його тяжкості. У разі
потреби (для виключення раку
та передракових змін страво-
ходу) під час проведення ен-
доскопічного дослідження бе-
руть біоптат слизової оболон-
ки шлунка та стравоходу з по-
дальшим гістологічним дослі-
дженням, що дає змогу визна-
чити ступінь прояву запально-
го процесу, наявність осеред-
ків шлункової метаплазії. За-
лежно від розповсюдженості та
тяжкості процесу розрізняють
4 ступені езофагіту за класи-
фікацією G. Tytgat у модифі-
кації В. Ф. Приворотського [1;
46].

Рентгенологічне досліджен-
ня не має самостійного зна-
чення в діагностиці ГЕРХ. Во-
но дає змогу зафіксувати епізо-
ди рефлюксу, є добре інформа-
тивним для діагностики грижі
стравохідного отвору діафраг-
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ми, допомагає у диференцій-
ній діагностиці з іншими хворо-
бами (ахалазія кардії, диверти-
кули, стриктури тощо).

За деяких обставин можуть
бути корисні інші діагностичні
методи:

— стравохідна манометрія,
яка дозволяє оцінити стан
НСС, здатність його до релак-
сації під час ковтання, скорот-
ливу функцію стравоходу. Діа-
гностично важливим є зни-
ження тиску в зоні нижнього
стравохідного сфінктера мен-
ше 10 мм рт. ст.;

— сцинтиграфія стравоходу
з радіоактивним технецієм
проводиться для оцінки езо-
фагеального кліренсу; затрим-
ка ізотопу в стравоході більше
ніж на 10 хв свідчить про спо-
вільнення езофагеального
кліренсу;

— біліметрія, за допомогою
якої можна виявити жовчні кис-
лоти у зскрібку з язика, що під-
тверджує патологічний дуоде-
ногастроезофагеальний реф-
люкс;

— поєднана імпеданс-рН-
метрія дозволяє досліджувати
нормальну і ретроградну пери-
стальтику стравоходу та реф-
люкси різного походження.

За наявності позастравохід-
них проявів ГЕРХ необхідно
здійснювати ретельну діагнос-
тику уражень інших систем за-
для виключення відповідних
патологічних розладів. Аналіз
даних літератури свідчить, що
при стійкому перебігу хроніч-
них захворювань респіратор-
ного тракту слід пам’ятати про
ГЕРХ як можливу причину їх
виникнення. З метою дифе-
ренційної діагностики рекомен-
дується добова імпедансомет-
рія із паралельним добовим
моніторуванням внутрішньо-
стравохідного рН [37; 41; 42].
Ураховуючи обтяжливість по-
дібних досліджень, можливе
призначення одного із препа-
ратів інгібіторів протонної пом-
пи (ІПП), наприклад рабепро-
золу, у вигляді діагностики ex

juvantibus. Успішне купірування
печії, болю в грудній клітці,
бронхолегеневих проявів свід-
чить про те, що ці симптоми
були індуковані ГЕРХ [37; 45].

Основною метою терапії
ГЕРХ є ліквідація симптомів за-
хворювання, покращання само-
почуття, лікування та запобі-
гання ускладненням. Нині єди-
ним правильним варіантом лі-
кування ГЕРХ визнається тіль-
ки той, за допомогою якого до-
сягається відсутність симпто-
матики ГЕРХ та ендоскопічних
ознак активності запалення
(повна ремісія) або припинен-
ня болю і диспептичних роз-
ладів, зменшення ендоскопіч-
них ознак активності процесу
(неповна ремісія) [12].

Теоретично, виходячи з па-
тогенезу захворювання, основ-
ним методом лікування ГЕРХ,
безумовно, є фармакотерапія.
Проте важливу роль відіграє
модифікація стилю життя та
корекція харчування пацієнта,
що дають змогу зробити меди-
каментозне лікування ефек-
тивнішим і, найголовніше, до-
помагають зменшити ризик ре-
цидиву хвороби [1; 5; 7; 12; 19;
46].

Першою необхідною умо-
вою успішного лікування та
вторинної профілактики ГЕРХ
є, передусім, впорядкування
способу життя та корекція хар-
чування. Дітям, що стражда-
ють на ГЕРХ, забороняється
піднімати важкі предмети, ви-
конувати фізичні вправи, що
пов’язані з нахилами, піднят-
тям нижніх кінцівок. Необхідно
контролювати масу тіла, сте-
жити за щоденним регулярним
випорожненням кишечнику, ви-
ключити туге затягнення пас-
ка. Спати необхідно з піднятим
на 15 см і більше головним
кінцем ліжка. Харчування по-
винно бути 4–5 разів на день,
невеликими порціями, у чітко
визначений час, не менше ніж
за 3–4 год до відходу до сну;
бажано не лягати після їди про-
тягом щонайменше 1,5 год.

Корекція харчування передба-
чає також виключення пере-
їдання, уникнення поспішного
вживання їжі, відмова від «під’-
їдання» вночі; обмеження про-
дуктів, що підвищують внут-
рішньошлунковий тиск, стиму-
люють кислотоутворювальну
функцію шлунка, подразнюють
слизову оболонку стравоходу та
шлунка, знижують тонус НСС.
Необхідною умовою в ліку-
ванні ГЕРХ є обмеження вжи-
вання рідини протягом дня та
під час кожного приймання їжі.
Слід запобігати вживанню під
час їди мінеральної води або
соку, а також не пити рідину
перед їдою та відразу після неї
[1; 7; 12; 19].

У немовлят годування та-
кож слід проводити маленьки-
ми порціями з використанням
добавок до харчової суміші.
Дієтична корекція полягає в
додаванні до їжі згущених чи
коагульованих сумішей, що міс-
тять клейковину ріжкового де-
рева, амілопектин та ін. Най-
більш відомими серед таких
сумішей є «Нутрилон», «Сем-
пер», «Фрисовом», «Нестар-
гель». Ці суміші рекомендовані
Європейським товариством
дитячих гастроентерологів для
лікування ГЕРХ у немовлят [1].
Годування немовлят необхідно
проводити в положенні сидячи
під кутом 45–60°, що можна
створити за допомогою дитя-
чих стільців. Дітям старшого
віку при вираженому рефлюксі
бажано приймати їжу стоячи
[19].

Лікуючи супровідні захворю-
вання, слід обмежити (при мож-
ливості виключити) прийом
препаратів, які знижують тонус
НСС, а також медикаментів,
що сприяють запаленню сли-
зової оболонки травних органів
[1; 2; 12].

Основою медикаментозної
терапії ГЕРХ, виходячи з пато-
генезу захворювання, є засто-
сування засобів, які спрямовані
на підвищення антирефлюкс-
ної функції НСС, зменшення
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кількості епізодів ГЕР, захист
слизової оболонки стравоходу
від ушкоджувального впливу
рефлюктанту, регуляція про-
цесів кислотоутворення, ліку-
вання езофагіту, покращання
стравохідного кліренсу, і вклю-
чає, як правило, три групи пре-
паратів — прокінетики, анта-
циди-альгінати й антисекре-
торні засоби [2; 5; 6; 13; 15; 19;
46].

Найбільш ефективними пре-
паратами з антирефлюксною
дією, які нормалізують мотори-
ку антрального відділу шлунка,
підвищують тонус НСС, по-
ліпшують стравохідний кліренс
та сприяють спорожненню
шлунка, є прокінетики [2; 5–7;
19; 20]. Серед прокінетиків
сьогодні найбільшого поши-
рення набули блокатори доф-
амінових рецепторів, особливо
селективні, такі як домперидон
(мотиліум, моторикум, моти-
лак, пасажикс та ін.). Домпери-
дон не проходить через гема-
тоенцефалічний бар’єр, тому
він не має відповідних побіч-
них ефектів і добре перено-
ситься хворими. Прокінетики
показані при супровідному дуо-
деногастральному рефлюксі
для усунення потрапляння жов-
чі в стравохід, при грижі стра-
вохідного отвору діафрагми,
виявленій недостатності кар-
діальної розетки, позастраво-
хідних проявах ГЕРХ, а також
за наявності функціональної
диспепсії. Препаратом вибору
у педіатричній практиці є моти-
ліум, який сьогодні випускаєть-
ся у кількох формах.

Антацидні препарати чинять
нейтралізуючу або буферну
дію на соляну кислоту, яка є в
шлунку чи знаходиться в ре-
зультаті ГЕР у стравоході, не
впливаючи на її продукцію. Су-
часні антациди характеризують-
ся цитопротекторним ефектом,
стимулюють синтез простаглан-
динів і секрецію бікарбонатів,
забезпечують інактивацію пеп-
сину, адсорбцію жовчних кислот
та лізолецитину, зниження внут-

рішньопорожнинного тиску в
шлунку та дванадцятипалій
кишці, поліпшують кліренс стра-
воходу [13; 19; 47].

У педіатричній практиці пе-
ревага віддається антацидам
ІІІ покоління (антациди-альгі-
нати) [12; 19; 47]. Самостійно-
го значення для загоєння де-
фектів і зменшення запалення
в стравоході вони не мають.
Проте вони з успіхом викорис-
товуються як симптоматичні
засоби, оскільки швидко усува-
ють клінічну симптоматику (пе-
чію, кислу відрижку тощо). У
кислому середовищі шлунка
альгінат протягом кількох хви-
лин створює невсмоктувальний
альгінатний гелевий бар’єр.
При взаємодії бікарбонату нат-
рію, що входить до складу цих
препаратів, з соляною кисло-
тою виділяється вуглекислий
газ, який надає гелю плаву-
чості і, таким чином, формує
«альгінатний пліт», що плаває
на поверхні вмісту шлунка як
рухливий нейтральний (рН при-
близно дорівнює 7) наповню-
вач. При ГЕР «пліт», потрапля-
ючи першим у стравохід, захи-
щає слизову оболонку від аг-
ресивного впливу шлункового
вмісту [15; 46; 48].

Загалом антацидні препа-
рати не слід вживати протягом
тривалого часу, оскільки сполу-
ки алюмінію можуть спричини-
ти гіпофосфатемію й остеопо-
роз. Сьогодні застосовуються
практично лише антациди, що
не всмоктуються. Одним із най-
більш ефективних невсмокту-
вальних антацидних препаратів
вважають маалокс, який міс-
тить збалансовану комбінацію
гідроокису магнію та гідрооки-
су алюмінію [12; 13; 19].

Наявні антисекреторні засо-
би за механізмом впливу на
парієтальну клітину слизової
оболонки шлунка підрозділя-
ються на дві групи: блокатори
Н2-гістамінових рецепторів і
блокатори Н+К+-АТФ-ази.

Блокатори Н2-гістамінових
рецепторів, впливаючи на Н2-

рецептори гістаміну, які міс-
тяться у парієтальних клітинах
слизової оболонки шлунка, се-
лективно гальмують секрецію
соляної кислоти, зменшують
об’єм шлункового соку, що су-
проводжується значним зни-
женням рівня пепсину [5; 7].
Проте їхня терапевтична ефек-
тивність забезпечується висо-
ким рівнем препарату в крові,
що іноді потребує його багато-
кратного прийому. Пригнічення
шлункової секреції досягається
впливом тільки на один тип ре-
цепторів — гістамінові, при цьо-
му може виникати гіперсек-
реція соляної кислоти за раху-
нок стимуляції інших рецепто-
рів (гастрин, ацетилхолін). Крім
того, швидка відміна блокаторів
Н2-гістамінорецепторів може
призводити до розвитку толе-
рантності та «синдрому рико-
шету», що обмежує їх застосу-
вання у лікувальній практиці.

До препаратів, які найбільш
успішно контролюють кислото-
утворення у шлунку протягом
доби незалежно від стимулу і
впливають на рецептори паріє-
тальних клітин слизової обо-
лонки шлунка, належать ІПП
— блокатори Н+К+-АТФ-ази [5;
6; 15]. Ці блокатори вибірково
нагромаджуються у кислому
середовищі секреторних ка-
нальців парієтальної клітини,
де переходять в активну фор-
му та пригнічують роботу фер-
менту, що призводить до бло-
кування кінцевого етапу вироб-
лення соляної кислоти. Інгібі-
тори протонної помпи  контро-
люють рівень рН у нижній тре-
тині стравоходу, зменшують
час контакту агресивного вміс-
ту з його слизовою оболонкою.
Препарати ІПП в останнє де-
сятиліття посідають провідні
позиції в лікуванні ГЕРХ. Чис-
ленними дослідженнями дове-
дена висока ефективність те-
рапії ГЕРХ препаратами ІПП,
особливо в лікуванні хворих з
ерозивно-виразковими уражен-
нями стравоходу [16; 47; 49;
50].
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Однак препарати ІПП при
довготривалому застосуванні
можуть спричиняти побічні
ефекти. Внаслідок пригнічення
кислотопродукції під впливом
ІПП відбувається зниження
бар’єрних властивостей шлун-
кового соку, що створює умо-
ви для розвитку умовно-пато-
генної флори як у проксималь-
них, так і в дистальних відділах
ШКТ. В умовах гіпо- й анацид-
ності збільшується ризик роз-
витку запальних процесів і ат-
рофії слизової оболонки шлун-
ка (внаслідок міграції H. pylori
з антрального відділу в ділян-
ку тіла шлунка), виникнення
кишкових інфекцій, у тому чис-
лі викликаної Clostridium diffi-
cile, і так званого псевдомем-
бранозного коліту [16].

Деякими дослідженнями по-
казано, що після комплексної
терапії, яка включає ІПП, і/або
монотерапії ІПП вірогідно збіль-
шується кількість лужних ГЕР
та час залуженості стравоходу,
що потребує проведення у по-
дальшому курсу терапії анта-
цидами з метою захисту сли-
зової оболонки стравоходу від
агресивного рефлюксату [6].

Через надмірний антисекре-
торний ефект препарати ІПП
потрібно обережно застосову-
вати дітям віком до 12 років. У
дітей віком старше 12 років
препаратом вибору є парієт
(рабепрозол), дія якого настає
швидко та триває протягом до-
би [1; 19]. За даними О. Г. Шад-
рина [5], одним із найбільш без-
печних і найбільш вивчених в
педіатрії препаратів ІПП є пан-
топразол, який характеризу-
ється високою біодоступністю,
що не змінюється при багато-
разовому прийомі та забезпе-
чує максимальну концентра-
цію препарату у крові після
першої дози.

Використання лікарських за-
собів для лікування дітей із
ГЕРХ залежить від стадії цьо-
го захворювання [1; 12; 19].

Так, при ГЕРХ без езофагі-
ту та ГЕРХ з рефлюкс-езо-

фагітом І ступеня тяжкості при-
значають: а) антациди та пре-
парати альгінової кислоти, 4–
5 разів на добу за одну годину
після їди та перед сном, про-
тягом 2–3 тиж.; б) прокінетики
(домперидон та ін., за 15–20 хв
до їди тричі на день, останній
раз на ніч, 2–3 тиж.). Нерідко
доцільно повторити цей курс
лікування через 1 міс.

При ГЕРХ з рефлюкс-езофа-
гітом ІІ ступеня тяжкості при-
значають блокатори Н2-гіст-
амінорецепторів (2-го поколін-
ня — група ранітидину та 3-го
покоління — група фамотиди-
ну) або ІПП (групи омепразо-
лу, пантопрозолу та інші ана-
логи), переважно у дітей стар-
ше 12 років разом із прокіне-
тиками протягом 3–4 тиж.

При ГЕРХ з рефлюкс-езо-
фагітом ІІІ–IV ступеня тяжкості
на 3–4 тиж. призначають про-
кінетики, ІПП та цитопротекто-
ри (смектит, сукральфат, лікві-
ритон) за 30 хв до їди тричі на
день і на ніч, протягом 4 тиж.

У комплексну терапію дітей
з ГЕРХ слід включати вегето-
тропні препарати, що коригу-
ють  вегетативний дисбаланс з
урахуванням спрямованості
вегетативних змін [3; 35].

Після закінчення медика-
ментозної терапії ГЕРХ доціль-
но використовувати фізіотера-
певтичні процедури, що усува-
ють моторні порушення завдя-
ки стимуляції непосмугованих
м’язів стравоходу (СМС-форез
із прокінетиками) і вегетатив-
ний дисбаланс за рахунок по-
кращання церебральної та
спінальної гемодинаміки (ДМХ
на комірцеву зону, електро-
сон). У стадії ремісії викорис-
товують немедикаментозні ме-
тоди лікування: фітотерапію,
рефлексотерапію, гомеопатію,
бальнеотерапію.

Отже, аналіз літератури
свідчить, що ГЕРХ є актуаль-
ною проблемою гастроентеро-
логії, що пов’язано з розпов-
сюдженістю даної патології,
поліморфізмом клінічних про-

явів, ризиком розвитку серйоз-
них ускладнень і необхідністю
тривалого медикаментозного
лікування. В останні роки до-
сягнуто значного прогресу у
розумінні морфологічних ха-
рактеристик захворювання,
факторів ризику, патогенетич-
них механізмів розвитку, діа-
гностиці та лікуванні ГЕРХ.
Водночас, існуючі деякі не-
схожі трактування щодо визна-
чення ГЕРХ і деяких її симп-
томів вносять суттєві труднощі
при діагностиці та виборі так-
тики лікування хворих, а також
при проведенні епідеміологіч-
них досліджень.
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Гомеостаз — саморегуля-
ция, способность открытой сис-
темы сохранять постоянство
своего внутреннего состояния
посредством скоординирован-
ных реакций, направленных на
поддержание динамического
равновесия. Основная задача
системы — воспроизводить
себя, восстанавливать утра-
ченное равновесие, преодоле-
вать сопротивление внешней
среды [1; 2].

Гомеостаз организма под-
держивают три регуляторные
системы: нервная, иммунная и
эндокринная. Регуляторные ме-
ханизмы, поддерживающие фи-
зиологическое состояние или
свойства клеток, органов и сис-
тем целостного организма на
уровне, соответствующем его
текущим потребностям, называ-
ются гомеостатическими [2; 3].

Гомеостатические системы
обладают следующими свойст-
вами: нестабильностью — сис-
тема тестирует, каким образом

ей лучше приспособиться;
стремлением к равновесию —
вся внутренняя, структурная и
функциональная организация
системы способствует сохра-
нению баланса; непредсказуе-
мостью — результирующий эф-
фект от определённого дей-
ствия зачастую может отли-
чаться от того, который ожи-
дался [2].

Причем каждая из этих си-
стем действует по-разному.
Нервная система осуществля-
ет немедленную реакцию ор-
ганизма и адаптацию к изме-
няющимся условиям. Если го-
ворить об эндокринной систе-
ме, то эффект и ответ этой си-
стемы могут быть растянуты по
времени и длиться месяцы и
годы. В связи с этим патология
развивается весьма и весьма
длительно. Иммунная система
направлена в основном на
контакт с внешней средой, а
именно на бактериальную,
вирусную, грибковую флору и

т. д. Иммунная система ра-
ботает с момента рождения и
до нашего исхода, то есть по-
стоянно. Не немедленно, не
в течение какого-то времени,
а постоянно, раз и навсегда
[3].

К основным причинам нару-
шения гомеостаза относятся
необычные для нормальной
жизнедеятельности нефер-
ментативные реакции, проте-
кающие в мембранах. В боль-
шинстве случаев это цепные
реакции окисления с участием
свободных радикалов, возни-
кающие в фосфолипидах кле-
ток. Эти реакции ведут к по-
вреждению структурных эле-
ментов клеток и нарушению
функции регулирования [1].

Что касается гомеостаза
полости рта, то основная
роль в его поддержании отво-
дится слюне. При этом важное
значение имеет и слизистая
оболочка, через которую реа-
лизуются протекание метабо-
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