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Резюме. Актуальність. Харчова гіперчутливість (ХГ) залишається актуальною медичною проблемою.
Метою роботи було вивчити поширеність, кореляційно-статистичні взаємозв’язки біомаркера запалення слизової оболонки — фекального кальпротектину (ФК) із віком, статтю пацієнтів, особливостями перебігу симптомів ХГ на шкірі. Матеріали та методи. У дослідження були включені 102 пацієнти
(хлопчиків — 51 (50 %), дівчаток — 51 (50 %)) із симптомами ХГ на шкірі, середній вік — 25,36 [12,00;
60,00] місяця. Рівень кальпротектину визначали якісним методом у копрофільтраті за допомогою
тест-систем Calprotectin RAPIDTEST (Італія) за методикою виробника. Результати. Кількість пацієнтів із позитивним результатом аналізу копрофільтрату на наявність кальпротектину становила
45 % (n = 46). Із них 13 % (n = 6) — діти віком до 1 року, 47,82 % — від 1 до 3 років. Кількість дітей із
позитивним результатом аналізу калу на ФК вірогідно не відрізнялася у різних вікових групах (KruskalWallis ANOVA тест H (4, N = 102) = 4,45, p > 0,05). ФК частіше виявляли у хлопчиків, проте статистично значима гендерна різниця була виявлена лише у дітей віком від 1 до 3 років (χ2 = 9,09, р < 0,05).
Аналіз виявив відсутність зв’язку між наявністю ФК і статтю (ϕ = 0,006, p > 0,05), віком (ϕ < 0,01,
p > 0,05), тривалістю захворювання та віком дебюту симптомів алергії на шкірі (r = +0,06, p > 0,05 та
r = +0,02, p < 0,05 відповідно). Висновки. У дітей із симптомами ХГ на шкірі у 45 % випадків відбуваються органічні зміни у слизовій оболонці кишечника, маркером яких визнано ФК, які не залежать від віку,
статі, тривалості захворювання, віку дебюту.
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Вступ
Харчова гіперчутливість (ХГ) у дітей — одна з
основних проблем здоров’я у дитячому віці. Незважаючи на досягнуті успіхи в лікуванні, залишається
частою причиною звернення за медичною допомогою та значимим фактором ризику формування
алергічних захворювань у старшому віці [1]. Симптоми ХГ різноманітні, але вважається, що більша
частина пацієнтів зазвичай має прояви ХГ на шкірі.
Харчові продукти при потраплянні в організм перш
за все контактують із слизовою оболонкою травного
тракту. Активація клітин у слизовій запускає каскад
імунологічних реакцій, що стає причиною системних змін і призводить до появи клінічних симптомів

ХГ. Неможливо розглядати диференційні підходи
до діагностики, лікування та профілактики симптомів ХГ на шкірі, ігноруючи роль кишечника та
Gut-асоційованої лімфоїдної системи як першого
бар’єра на шляху харчових алергенів. Дослідження
показали, що мукозальний бар’єр кишечника —
важлива ланка процесів як порушення, так і формування імунної толерантності [13]. Для оцінки його
стану прийнято використовувати цілу низку біологічних маркерів. Фекальні маркери являють собою
гетерогенну групу білків, які вивільняються при запаленні: еластаза поліморфноядерних нейтрофілів,
дифензин, лактоферин, кальпротектин, неоптерин,
металопротеїнази, мієлопероксидази та інші. Пере-
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важна їх кількість вивільняється із лейкоцитів. Найбільш вивченим у наш час є фекальний кальпротектин (ФК) [10]. Було доведено, що підвищення
ФК можна розглядати як маркер, що свідчить про
ймовірность подальшого загострення запалення у
дітей із синдромом подразненої кишки, походження якого пов’язують із синдромом надмірного бактеріального росту та ХГ [3]. Визначення ФК у дітей
застосовується рідше, ніж серед дорослих. У пацієнтів із хворобою Крона ФК вважається предиктором
загострення. Завдяки високій чутливості (100 %) та
достатній специфічності (97 %) дозволяє диференціювати органічні запальні захворювання від функціонального синдрому подразненого кишечника у
дорослих [6]. Однак вміст цього маркера не змінюється при целіакії [4]. Існує необхідність уточнити
кореляційно-статистичні зв’язки між ФК та особливостями перебігу симптомів ХГ на шкірі у дітей.
Їх дослідженню присвячена дана робота.
Мета дослідження: вивчити поширеність, кореляційно-статистичні взаємозв’язки біомаркера запалення слизової оболонки — фекального кальпротектину із віком, статтю пацієнтів, особливостями
перебігу симптомів ХГ на шкірі.

Матеріали та методи

Проаналізували первинну медичну документацію 102 пацієнтів (хлопчиків — 51 (50 %), дівчаток —
51 (50 %)) із симптомами ХГ на шкірі, середній
вік — 25,36 [12,00; 60,00] місяця. Вибірка дітей була
випадковою, поточною, до неї ввійшли пацієнти
алергологічного відділення комунальної установи
«Запорізька міська багатопрофільна лікарня № 5»,
поліклінічного відділення університетської клініки
Запорізького державного медичного університету.
Згода батьків і дітей була обов’язковою.
При порівнянні підгруп за віком і статтю статистично значимої різниці не виявлено (KruskalWallis ANOVA тест H (4, N = 102) = 4,45, p > 0,05).
ХГ діагностували та оцінювали згідно з міжнародними рекомендаціями EAACI (European Academy
of Allergy and Clinical immunology) та рекомендаціями номенклатурного комітету WAO (World Allergy
Organization) [8, 9]. Наявність шкірних симптомів
алергії, пов’язаних із вживанням харчових продуктів, що з’являються чи посилюються при повторно-

му їх вживанні, була критерієм включення у дослідження. За даними анкетування, 100 % дітей мали
рапортовану ХГ. Тривалість захворювання в середньому становила 12,92 [0,86; 31,96] місяця. Середній
вік дебюту — 6,00 [2,00; 12,00] місяця.
Рівень кальпротектину визначали якісним методом у копрофільтраті за допомогою тест-систем
Calprotectin RAPIDTEST (Італія) за методикою виробника. Кал збирався одразу ж після дефекації у
стерильні пробірки при кімнатній температурі, після чого заморожувався та зберігався при температурі –25 °С до подальшого проведення тесту. За даними літератури, щоденні варіації концентрації ФК
були виявлені у пацієнтів різного віку, проте вони
переважно не впливали на діагностичну цінність,
оскільки більшою мірою спостерігалися при високих значеннях цього маркера та більше впливали на
рішення щодо активності процесу [7]. Тому у нашому дослідженні збір калу проводили за потреби без
урахування часу доби. Тест вважався валідно проведеним при появі контрольної смужки. Поява другої
смужки свідчила про наявність кальпротектину у
дослідженому копрофільтраті.
Статистична обробка проводилася за допомогою пакета статистичних програм Statistica
6.0 (пакет StatSoft Inc., США, номер ліцензії
AXXR712D833214FAN5). Усі дані наведено у вигляді медіани (Ме), міжквартильного інтервалу [Q25;
Q75]. Гіпотезу про нормальність розподілу досліджуваних показників перевіряли з використанням
критерію Шапіро — Уїлка. Для аналізу таблиць
2 × 2 під час порівняння категоризованих змінних застосували Chi2-тест (χ) та оцінку тісноти
зв’язку (ϕ). Порівняння незв’язаних груп проводили із використанням U-критерію Манна — Уїтні
(Mann-Whitney U тест) та тесту Краскела — Уолліса
(Kruskal-Wallis ANOVA тест), якщо груп було 3 та
більше. Зв’язок між параметрами вважався сильним
при значеннях коефіцієнта кореляції Спірмена (r)
більше 0,6, слабким — при значенні 0,3. Для визначення предикторів позитивного результату тесту на
ФК використовували метод логістичного регресійного аналізу. Відмінності вважали вірогідними при
значеннях р < 0,05.
Робота виконана в рамках науково-дослідної роботи кафедри факультетської педіатрії Запорізького

Таблиця 1. Розподіл дітей за віком і статтю, n (%)
Вік

Усього

Хлопчики

Дівчатка

Усього

102 (100)

51 (50)

51 (50)

До 1 року

22 (21,57)

10 (45,45)

12 (54,54)

1–3 роки (ранній дошкільний період)

46 (45,10)

25 (54,34)

21 (45,65)

4–6 років (дошкільний період)

20 (19,61)

12 (60)

8 (40)

7–11 років (молодший шкільний період)

8 (7,84)

3 (37,5)

5 (62,5)

12–18 років (старший шкільний період)

6 (5,88)

1 (16,67)

5 (83,33)

Примітки: у розподіленні за статтю та віком вірогідна різниця між групами була відсутня (р > 0,05)
(Kruskal-Wallis ANOVA тест).
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державного медичного університету МОЗ України
і є фрагментом планової наукової теми «Розробка
методів ранньої діагностики найбільш поширених
алергічних захворювань у дітей різних вікових груп,
профілактики та лікування основних функціональних порушень та супутньої патології у цієї групи
хворих», номер держреєстрації 0112U005648.

Результати

Загальна кількість хворих із позитивним результатом аналізу копрофільтрату на наявність кальпротектину — 45 % (n = 46), переважна частина з яких
були дошкільного віку. Тест виявися позитивним у
13 % (n = 6) дітей віком до 1 року. Подальший аналіз вікових особливостей поширення позитивного
результату тесту засвідчив збільшення частоти зі
збільшенням віку. Спостерігали тенденцію до превалювання позитивних результатів тесту на ФК у
віці старше 1 року порівняно із віковим періодом до
12 місяців життя (χ2 = 3,60, p > 0,05). Кількість дітей із позитивним результатом аналізу калу на ФК
вірогідно не відрізнялась у різних вікових групах
(Kruskal-Wallis ANOVA тест H (4, N = 102) = 4,45,
p > 0,05) (рис. 1).
Аналіз гендерних особливостей значимої різниці
не виявив (Mann-Whitney U тест U = 222, p > 0,05).
Біомаркер запалення кишечника (ФК) частіше виявляли у хлопчиків, проте статистично значима гендерна різниця була виявлена лише у дітей віком від 1
до 3 років (χ2 = 9,09, р < 0,05) (табл. 2).
Подальший аналіз підтвердив відсутність зв’язку
між наявністю ФК і статтю (ϕ = 0,006, p > 0,05), віком (ϕ < 0,01, p > 0,05). Кореляційний аналіз не виявив статистично вірогідного зв’язку між наявністю ФК і тривалістю захворювання та віком дебюту
симптомів алергії на шкірі (r = +0,06, p > 0,05 та
r = +0,02, p < 0,05 відповідно).
З метою визначення можливості прогнозування вірогідності отримання позитивних результатів

аналізу калу на наявність ФК було проведено нелінійний логістичний регресійний аналіз. Виявлено наступний зв’язок між віковим періодом і позитивним результатом аналізу копрофільтрату на ФК
(відношення шансів 1,44; 95% довірчий інтервал
0,37–4,41; p < 0,05). Значення відношення шансів
і діапазон довірчого інтервалу свідчать про відсутність асоціації між досліджуваними факторами.

Обговорення

Результати нашої роботи показали, що біомаркер запалення слизової оболонки кишки (ФК) було
виявлено у 45 % (n = 46) дітей із симптомами ХГ на
шкірі. Схожі дані були отримані іншими дослідниками, які свідчать, що дефекти чи порушення проникності кишечника можуть призводити до інтестинального запалення внаслідок контакту слизової
із великою кількістю бактерій, що присутні у просвіті. Наші попередні роботи показали, що майже у
%
100
80
60
40
20
0
До 1 року

1–3 роки

4–6 років

7–11 років 12–18 років

Рисунок 1. Співвідношення позитивних
і негативних результатів аналізу копрофільтрату
на наявність кальпротектину у дітей різного віку
із симптомами ХГ на шкірі
Примітка: * — статистично значима різниця між віковими групами, що порівняли попарно, відсутня
(метод χ2, p > 0,05).

Таблиця 2. Розподіл дітей різного віку та статі із симптомами ХГ і позитивним результатом аналізу
копрофільтрату на наявність кальпротектину , n (%)
Вікова група
До 1 року
1–3 роки (ранній дошкільний період)
4–6 років (дошкільний період)
7–11 років (молодший шкільний
період)
12–18 років (старший шкільний період)

Усього (n = 46)

Ч

2 (33,33)

Ж

4 (66,67)

Ч

16 (72,7)*

Ж

6 (27,27)

Ч

5 (50)

Ж

5 (50)

Ч

1 (33,33)

Ж

2 (66,67)

Ч

1 (20)

Ж

4 (8)

6 (13,04)
22 (47,82)
10 (21,73)
3 (6,52)
5 (10,86)

Примітки: * — статистично значима різниця (p < 0,05) між підгрупами пацієнтів різної статі (метод χ2).
Ч — чоловіча стать; Ж — жіноча стать.
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половини дітей із симптомами ХГ на шкірі була виявлена підвищена проникність слизової кишки для
молекули лактулози. Отже, отримані дані вказують
на те, що у пацієнтів із клінічними проявами ХГ на
шкірі у 45 % випадків виникають органічні зміни
стінки кишечника, що мають складний механізм. За
даними літератури, ФК не залежить від топіки ураженого кишечника. Тому отримані позитивні тести
можуть вказувати на зміни як у тонкому, так і товстому кишечнику.
У нашій роботі ми спостерігали тенденцію до
збільшення кількості дітей віком від 1 року із позитивними результатами тесту. Ці дані корелюють
із іншими дослідженнями, які показали, що рівні
ФК на початку життя у дітей з алергією та без неї
не відрізнялися [5]. Експерименти з інкубацією
лімфоцитів із кальпротектином у роботах Q. Zhu
та співавт. (2017) показали його здатність збільшувати продукцію прозапального інтерлейкіну (IL)-4
[14]. Це вказує на важливість ФК як маркера органічних змін у слизовій, які з’являються не одразу та
мають значення у перебігу атопічного маршу. Так,
роботи інших авторів із залученням 758 немовлят
показали, що високий рівень ФК у дітей 2 місяців
життя є фактором ризику розвитку як бронхіальної
астми, так і атопічного дерматиту у віці 6 років та
має зв’язок із недостатньою колонізацією E.coli та
пошкодженою активацією IL-10-залежних реакцій
[11]. Отримані дані вказують на те, що у більш старшому віці кількість пацієнтів із клінічними проявами ХГ на шкірі, які мають ознаки мукозального запалення, маркером якого є ФК, збільшується. Хоча
результати нашої роботи показали, що вік пацієнта
із проявами ХГ на шкірі та його стать не пов’язані
та не впливають на наявність ФК у копрофільтраті
(ϕ < 0,01, p > 0,05). Немає зв’язку також із тривалістю захворювання та віком дебюту симптомів алергії
на шкірі (r = +0,06, p > 0,05 та r = +0,02, p < 0,05
відповідно). Іншими дослідниками було доведено,
що рівень ФК статистично значимо змінюється при
призначенні елімінаційної дієти дітям із алергією
на білки коров’ячого молока, що підтверджує його
значимість як маркера ефективності лікування. Але
лише у тих пацієнтів, у яких відбувся етап так званих
гістологічних змін у слизовій кишечника [2, 12].

Висновки

Таким чином, можна зробити висновок про те,
що у дітей із симптомами ХГ на шкірі у 45 % випадків
відбуваються органічні зміни у слизовій оболонці
кишечника, маркером яких визнано ФК. Переважна кількість таких дітей була віком старше 1 року. Істотної різниці за статтю не виявлено (Kruskal-Wallis
ANOVA тест H (4, N = 102) = 4,45, p > 0,05).
Кореляційний зв’язок між віком пацієнтів, статтю, тривалістю захворювання, віком дебюту симптомів і наявністю ФК у копрофільтраті відсутній.
Вік пацієнтів із симптомами ХГ на шкірі не може
бути використаний для прогнозування результату
тесту на ФК.
Vol. 13, No 4, 2018

Перспективи подальших досліджень. Перспективним є подальше вивчення патогенетичних шляхів
і факторів, що впливають на розвиток органічних
змін у слизовій оболонці кишечника і можливостей їх корекції у дітей із клінічними проявами ХГ на
шкірі, прогностичної значимості ФК.
Конфлікт інтересів. Автори заявляють про відсутність конфлікту інтересів при підготовці даної
статті.
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Биомаркер воспаления слизистой оболочки кишечника при симптомах пищевой
гиперчувствительности на коже у детей
Резюме. Актуальность. Пищевая гиперчувствительность
(ПГ) остается актуальной медицинской проблемой. Целью работы было изучить распространенность, корреляционно-статистические взаимосвязи биомаркера воспаления слизистой оболочки — фекального кальпротектина (ФК) с возрастом, полом, особенностями течения
симптомов ПГ на коже. Материалы и методы. В исследование включены 102 пациента (мальчиков — 51 (50 %),
девочек — 51 (50 %)) с симптомами ПГ на коже, средний
возраст — 25,36 [12,00; 60,00] месяца. Уровень кальпротектина определяли качественным методом в копрофильтрате с помощью тест-систем Calprotectin RAPIDTEST
(Италия) по методике производителя. Результаты. Количество пациентов с позитивным результатом анализа
копрофильтрата на наличие кальпротектина составило
45 % (n = 46). Из них 13 % (n = 6) — дети в возрасте до
1 года, 47,82 % — от 1 до 3 лет. Количество детей с по-

зитивным тестом на ФК достоверно не отличалось в разных возрастных группах (Kruskal-Wallis ANOVA тест H (4,
N = 102) = 4,45, p > 0,05). ФК чаще выявляли у мальчиков,
но статистически значимая гендерная разница была выявлена только для детей от 1 до 3 лет (χ2 = 9,09, р < 0,05).
Анализ выявил отсутствие связи между наличием ФК и
полом (ϕ = 0,006, p > 0,05), возрастом (ϕ < 0,01, p > 0,05),
длительностью заболевания и возрастом дебюта симптомов (r = +0,06, p > 0,05 и r = +0,02, p < 0,05 соответственно). Выводы. У детей с симптомами ПГ на коже в 45 %
случаев возникают органические изменения в слизистой
оболочке кишечника, маркером которых признан ФК,
которые не зависят от возраста, пола, длительности заболевания, возраста дебюта.
Ключевые слова: пищевая гиперчувствительность; дети;
мукозальный барьер; кальпротектин; мукозальное воспаление
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Biological marker of the mucosal inflammation in children with skin symptoms of the food hypersensitivity
Abstract. Background. Food hypersensitivity (FH) remains n = 102) = 4.45, p > 0.05). FC test was more often positive in
actual medical problem. Aim of the work was to study the
prevalence, correlation of fecal calprotectin (FC), biological
marker of the mucosal inflammation, with age, sex, course of
the skin symptoms of FH in children. Materials and methods.
One hundred two patients (51 (50 %) boys, 51 (50 %) girls)
with skin symptoms of FH were included into the study, mean
age was 25.36 [12.00; 60.00] months. FC was detected by
Calprotectin RAPIDTEST (Italy). Results. Calprotectin was
detected in feces in 45 % of patients (n = 46), 13 % of them
were children aged up to 1 year, 47.82 % — from 1 to 3 years.
The number of children with positive FC test didn’t differ
in different age groups (Kruskal-Wallis ANOVA test H (4,
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boys, but statistically significant gender difference was detected only among children aged 1–3 years (χ2 = 9.09, р < 0.05).
There was no correlation of FC with age (ϕ < 0.01, p > 0.05)
and sex (ϕ = 0.006, p > 0.05), age of the first symptoms and
duration of the disease (r = +0.06, p > 0.05 and r = +0.02,
p < 0.05, respectively). Conclusions. 45 % of children with skin
symptoms of FH have organic changes in the intestinal wall,
which was proved by biological marker — FC. Such changes
have no correlation with age, sex, age of the first symptoms and
duration of the disease.
Keywords: food hypersensitivity; children; mucosal barrier;
calprotectin; mucosal inflammation
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