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Резюме. Актуальність. З огляду на клінічний поліморфізм целіакії захворювання нерідко протягом кількох
років залишається недіагностованим, що призводить до розвитку серйозних змін нутритивного статусу та
затримки росту. Мета дослідження: оцінити фізичний розвиток дітей і підлітків на підставі комплексного
аналізу антропометричних показників у періоді клінічної маніфестації целіакії. Матеріали та методи. Проаналізовано результати обстеження 59 дітей і підлітків віком від 6 місяців до 18 років із верифікованим діагнозом «целіакія». Антропометричні виміри проводились вранці за загальноприйнятими методиками та оцінювались за регіональними стандартами. Розраховувалося відхилення показника довжини тіла відносно віку
(SDS довжини тіла), маси тіла щодо довжини тіла (SDS маси тіла). Статистична обробка включала підрахунок середнього арифметичного значення кожного з показників (М), середнього квадратичного відхилення (σ)
та середньої помилки середньоарифметичної (m), вірогідності відмінностей середніх величин за t-критерієм
Стьюдента (р < 0,05). Результати. Показники фізичного розвитку дітей із целіакією суттєво різнилися залежно від віку верифікації діагнозу та тривалості латентного періоду захворювання. У структурі клінічних
проявів у хворих у гострому періоді целіакії на першому місці знаходиться затримка фізичного розвитку —
84,7 % осіб. У 76,3 % дітей зареєстровано дефіцит маси тіла: I ступеня — у 71,1 %, II ступеня — у 22,2 % і
III ступеня — у 6,7 % випадків. Затримка росту встановлена у 52,5 % дітей: соматогенний нанізм виявлений
у 10,1 % хворих, а низькорослість — у 42,3 % дітей. Оцінка стадії атрофії відповідно до класифікації MarshOberhuber показала, що у дітей із більш вираженою формою дефіциту маси тіла діагностовано тип Marsh 3C,
тоді як при незначному відставанні показників маси тіла діагностовано типи Marsh 3A та Marsh 3В. Висновки. Антропометричні показники пацієнтів із целіакією знаходяться в оберненій залежності від тривалості
латентного періоду і віку діагностики захворювання. У дітей раннього віку дефіцит маси тіла переважає над
затримкою росту, тоді як у старших дітей відзначається уповільнення темпів росту з формуванням низькорослості і соматогенного нанізму.
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Вступ
Проблема целіакії заслуговує на особливу увагу
перш за все тому, що частота захворюваності повсюдно
дуже висока (1 % населення всієї земної кулі) [1]. Підходи і методи ранньої діагностики, вторинної профілактики та лікування хворих з цією патологією в Україні поки далекі від досконалості. Найбільш вживане
визначення целіакії (глютенової ентеропатії) базується
на твердженні, що це хронічне автоімунне захворювання, що вражає травний канал генетично схильних
(HLA — DQ2, HLA — DQ8) осіб, які мають неперено-

симість основного білка злаків (глютену) [2]. Целіакія
викликає хронічне запалення слизової оболонки тонкої кишки, що призводить до її атрофії, мальабсорбції
і, як наслідок, виникнення різноманітної клінічної
симптоматики з можливістю повного відновлення
архітектоніки органа у відповідь на припинення контакту з глютеном [3]. Клінічні прояви целіакії досить
поліморфні, а захворювання трапляється в різних
формах — класичній, атиповій і латентній [4]. Типова (класична) форма розвивається в будь-якому віці,
маніфестує тяжкою діареєю з поліфекалією, стеато-
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реєю, анемією, синдромом мальабсорбції з порушенням обміну речовин, властивим синдрому порушеного
всмоктування II–III ступеня тяжкості. Типова форма
становить 10–30 % усіх випадків целіакії [5]. Атипова
форма (найбільш часта) характеризується переважанням у клінічній картині захворювання позакишкових
проявів (наприклад, геморагічного синдрому, анемій,
ендокринних порушень) без клінічних проявів ураження шлунково-кишкового тракту або при слабкій їх
вираженості; виявляється в осіб із асоційованою патологією, у групах ризику [6, 7]. Латентна форма діагностується випадково, перебігає субклінічно та становить
5–10 % усіх випадків захворювання. Ця форма характеризується відсутністю клінічних проявів захворювання при підвищених титрах специфічних для целіакії
антитіл в осіб із відповідною генетичною схильністю
[8]. З огляду на такий клінічний поліморфізмом захворювання нерідко протягом кількох років залишається
недіагностованим, приводячи до розвитку серйозних
змін нутритивного статусу, гормонально-метаболічної
перебудови, затримки росту, формування недостатності харчування і дефіцитних станів [9–13].
На сьогодні в літературі дуже суперечливі дані щодо
закономірностей змін показників фізичного розвитку,
частоти і структури дефіциту маси тіла у дітей, хворих
на різні форми целіакії [14–19]. Зокрема, недостатньо
висвітлені дані про взаємозв’язок між статтю, віком
введення глютену, сезоном народження, тривалістю
симптомів захворювання й антропометричними показниками у дітей і підлітків із целіакію [20–25].
Мета дослідження: оцінити фізичний розвиток дітей і підлітків на підставі комплексного аналізу антропометричних показників у періоді клінічної маніфестації целіакії.

Матеріали та методи
Проаналізовано результати обстеження 59 дітей і
підлітків віком від 6 місяців до 18 років (середній вік —
5,70 ± 0,29 року) із верифікованим діагнозом «целіакія».
Методи діагностики целіакії включали три послідовних етапи [26]. На першому етапі проводили серологічні тести [27, 28], що включають визначення в сироватці
крові імуноферментним аналізом антигліадинових антитіл (ATA) IgA та IgG (норма 0–12 U/ml), антитіл до
тканинної трансглутаматпептидази (анти-ТТГ) IgA та
IgG (норма < 10 U/ml) наборами фірми «Вектор-Бест»
(Новосибірськ, Росія) та Euroimmune (Німеччина), антитіл до ендомізію (АЕМ) IgA та IgG (норма до 1 : 2,5)
наборами фірми IMMCO Diagnostics (США). Другий
етап включав проведення ендоскопічного дослідження
дванадцятипалої і тонкої кишки зі взяттям біопсії слизової оболонки дванадцятипалої кишки та/або тонкої
кишки з наступним гістологічним дослідженням за
Marsh з модифікаціями Oberhuber [29].
Антропометричні виміри проводились вранці. Дітей до 3 років зважували на спеціальних чашкових терезах з максимально допустимим навантаженням до
20 кг. Точність терезів до 10 г. Зріст дітей на першому
році життя вимірювали за допомогою горизонтального
зростоміра з точністю ±0,5 см.
2

Визначення маси тіла у старших дітей проводилось
на стандартній медичній вазі, збалансованість якої
перевірялась на початку та в кінці обстеження. Одержана маса тіла з точністю до 100 грамів округлювалась
до найближчих 0,5 кг. Зріст вимірювався стандартним
медичним стадіометром. Усі виміри проводились без
взуття у тонких бавовняних шкарпетках. Діти були
одягнені в спортивну форму, середня вага якої після зважування віднімалась від одержаного результату.
Дитина стояла струнко, торкаючись трьома точками
вертикальної планки, п’ятки разом, плечі розслаблені.
Вимірювання проводилось при затримці дихання на
глибокому вдиху, що сприяє максимальному випрямленню. Голова знаходилась у позиції «погляд вдалину» — розріз очей на рівні з верхнім краєм вух. Волосся
на голові прибиралося так, щоб горизонтальна планка
торкалась шкіри. Вимірювальна планка вільно опускалась на голову. Одержаний результат округлювався до
найближчих 0,5 см. Одержані дані антропометричного вимірювання дітей оцінювались за регіональними
стандартами. Розраховувалося відхилення показника
довжини тіла відносно віку (SDS довжини тіла), маси
тіла щодо довжини тіла (SDS маси тіла). При оцінці
довжини тіла показники в межах ±1,0 SDS вважалися
варіантом норми, від –1,0 до –2,0 SDS — затримкою
росту, а відставання в рості на 2,0 SDS і більше позначали терміном «соматогенний нанізм». Дефіцит маси
тіла розраховувався у відсотках від належної маси: при
I ступені — 10–20 %, при II ступені — 20–30 %, при III
ступені — понад 30 %.
Статистична обробка включала підрахунок середнього арифметичного значення кожного з показників
(М), середнього квадратичного відхилення (σ). Оцінка вірогідності результатів передбачала визначення
середньої помилки середньоарифметичної (m), вірогідності відмінностей середніх величин за t-критерієм
Стьюдента. Для статистичної обробки використана
комп’ютерна програма «Біостат». Відмінності між групами пацієнтів вважалися вірогідними при р < 0,05.

Результати та обговорення
У віковому аспекті поширеність целіакії була такою:
віком від 0 до 4 років — 0,3 на 1000 дітей, від 5 до 9 років — 0,5 на 1000 дітей, від 10 до 14 років — 0,8 на 1000
дітей, від 15 до 18 років — 0,3 на 1000 дітей. Рівне число
хворих з типовою та атиповою формами захворювання, на відміну від даних літератури, і максимальна частота у дітей підліткового віку свідчать про відсутність
настороженості педіатрів щодо даного захворювання в
групах ризику.
Маніфестація захворювання у більшості хворих відзначалася на першому році життя — у 35 (59,3 %) випадках, у 13 (22 %) пацієнтів — віком від 1 до 3 років
життя і лише в 11 (18,6 %) дітей — після 3 років життя.
Середній вік появи скарг у дітей із целіакією наведений
на рис. 1.
Закономірно, що у дітей із типовою формою захворювання він становив 1,1 ± 0,1 року, а з атиповою —
8,4 ± 0,9 року (р < 0,001). Відповідно, і вік верифікації
діагнозу у них кардинально різниться. При типовій
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формі він становить 2,4 ± 0,3 року, а при атиповій —
10,1 ± 1,2 року (р < 0,001).
Враховуючи дані літератури щодо превалювання
позакишкових симптомів у пацієнтів, хворих на целіакію [9, 10], нами проведена оцінка фізичного розвитку
(табл. 1).
Аналіз антропометричних показників демонструє,
що діти раннього віку в першу чергу втрачають масу
тіла на тлі незначної затримки росту, майже у половини хворих показники довжини тіла знаходяться в
межах середніх величин. У дошкільнят стає помітним
уповільнення темпів швидкості росту з паралельним
поглибленням дефіциту маси тіла, при цьому діагностується максимальний дефіцит маси тіла. А у пацієнтів
шкільного віку превалює затримка росту, що досягає
ступеня соматогенного нанізму, на тлі якої показники
маси тіла щодо довжини тіла стабілізуються.
Показники фізичного розвитку дітей із целіакією
суттєво різнилися залежно від віку верифікації діа%

До 2 років

2–5 років

> 5 років

Рисунок 1. Тривалість латентного періоду в дітей
із целіакією

гнозу та тривалості латентного періоду захворювання
(табл. 2). У структурі клінічних проявів у хворих в гострому періоді целіакії на першому місці знаходиться
затримка фізичного розвитку — 84,7 % осіб. При цьому
у 76,3 % дітей зареєстровано дефіцит маси тіла, з яких
дефіцит маси тіла I ступеня — у 71,1 %, дефіцит маси
тіла II ступеня — у 22,2 % і дефіцит маси тіла III ступеня — у 6,7 % випадків. Затримка росту встановлена у
52,5 % дітей: соматогенний нанізм виявлений у 10,1 %
хворих, а низькорослість — у 42,3 % дітей.
Встановлено залежність показників фізичного
розвитку пацієнтів із целіакією від глибини гістологічних змін слизової оболонки тонкого кишечника.
Так, оцінка стадії атрофії відповідно до класифікації
Marsh-Oberhuber показала, що у дітей із більш вираженою формою дефіциту маси тіла діагностовано
тип Marsh 3C, тоді як при незначному відставанні
показників маси тіла діагностовано типи Marsh 3A та
Marsh 3В.
Патогенез невисокого зросту, асоційованого з целіакією, досі незрозумілий. Морфологічні зміни в слизовій оболонці тонкої кишки, які характеризуються
атрофією ворсинок і гіперплазією крипт із втратою
більшої частини високодиференційованих ентероцитів, що мають максимальну абсорбційну здатність,
закономірно призводять до порушення всмоктування
більшості макро- і мікронутрієнтів, що є причиною
відставання дитини в масі та рості від здорових дітей.
Безглютенова дієта зазвичай призводить до швидкого прискорення росту і нормалізації функції гіпофіза.
Крім залучення осі гормон росту/інсуліноподібний
фактор росту-1, недавно була запропонована роль греліну.

Таблиця 1. Показники фізичного розвитку дітей із целіакією, M ± m
Вік

N

Хлопчики

Дівчатка

Маса тіла, кг

Зріст, см

Маса тіла, кг

Зріст, см

6 міс. — 2 роки

11

8,1 ± 1,1

78,1 ± 2,1

7,9 ± 1,2

77,1 ± 2,1

2–4 роки

9

13,9 ± 1,9

88,9 ± 1,5

13,7 ± 1,4

87,5 ± 1,2

5–7 років

12

21,9 ± 3,1

116,4 ± 2,1

20,8 ± 2,9

114,8 ± 2,1

8–11 років

10

28,8 ± 3,0

140,4 ± 2,2

26,9 ± 2,7

138,4 ± 1,7

12–14 років

13

46,5 ± 2,8

152,6 ± 2,7

44,5 ± 1,8

149,6 ± 2,7

15–18 років

4

59,9 ± 1,6

164,5 ± 3,6

62,9 ± 1,5

160,9 ± 3,2

Таблиця 2. Антропометричні показники дітей із целіакією залежно від тривалості латентного періоду
Тривалість латентного періоду
Антропометричний показник

До 2 років (n = 39)

2–5 років (n = 12)

Більше 5 років (n = 8)

Абс.

%

Абс.

%

Абс.

%

Зріст, SDS
Від +1,0 до –1,0
Від –1,0 до –2,0
Від –2,0 до –3,0

20
10
9

51,2
25,6
23,1

5
4
3

41,6
33,3
25,0

3
2
3

37,5
25,0
37,5

Маса тіла, SDS
Від +1,0 до –1,0
Від –1,0 до –2,0
Від –2,0 до –3,0
Від –3,0 і більше

18
13
5
3

46,1
33,3
12,8
7,7

3
4
2
3

25,0
33,3
16,6
25,0

2
2
3
1

25,0
25,0
37,5
12,5

Vol. 15, No 1, 2020

http://childshealth.zaslavsky.com.ua

3

Клінічна педіатрія / Clinical Pediatrics

Порушення темпів фізичного розвитку, які проявляються в періоді клінічної маніфестації типової
целіакії дефіцитом маси тіла, а у випадках пізньої діагностики — і затримкою росту, що досягає у значної
кількості хворих соматогенного нанізму, можна вважати патогномонічною клінічною ознакою захворювання. Токсична дія злакової клейковини не обмежується
розвитком патології кишечника, а впливає й на фізичний розвиток та значно погіршує якість життя дитини
та його родини [30]. Тому дуже важливо вчасно виявляти глютеніндуковані захворювання серед дитячого
населення та регулярно проводити оцінку фізичного
розвитку.

Висновки
Антропометричні показники пацієнтів із целіакією знаходяться в оберненій залежності від тривалості
латентного періоду і віку діагностики захворювання.
У дітей раннього віку дефіцит маси тіла переважає над
затримкою росту, тоді як у старших дітей відзначається
уповільнення темпів росту з формуванням низькорослості і соматогенного нанізму.
Конфлікт інтересів. Автори заявляють про відсутність конфлікту інтересів та власної фінансової зацікавленості при підготовці даної статті.
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Показатели физического развития детей
с целиакией
Резюме. Актуальность. Учитывая клинический полиморфизм целиакии, заболевание нередко в течение нескольких
лет остается недиагностированным, что приводит к развитию серьезных изменений нутритивного статуса и задержки
роста. Цель исследования: оценить физическое развитие
детей и подростков на основании комплексного анализа
антропометрических показателей в периоде клинической
манифестации целиакии. Материалы и методы. Проанализированы результаты обследования 59 детей и подростков в
возрасте от 6 месяцев до 18 лет с верифицированным диагнозом «целиакия». Антропометрические измерения проводились утром по общепринятым методикам. Данные антропометрических измерений детей оценивались по региональным стандартам. Рассчитывалось отклонение показателя
длины тела относительно возраста (SDS длины тела), массы
тела относительно длины тела (SDS массы тела). Статистическая обработка включала подсчет среднего арифметического значения каждого из показателей (М), среднего квад
ратичного отклонения (σ), средней ошибки среднеарифметической (m), достоверности различий средних величин по
t-критерию Стьюдента (р < 0,05). Результаты. Показатели
физического развития детей с целиакией существенно от-

личались в зависимости от возраста верификации диагноза
и продолжительности латентного периода заболевания. В
структуре клинических проявлений у больных в остром периоде целиакии на первом месте находится задержка физического развития — 84,7 % человек. При этом в 76,3 % детей
зарегистрирован дефицит массы тела: I степени — у 71,1%, II
степени — у 22,2% и III степени — у 6,7 % случаев. Задержка
роста установлена у 52,35 % детей: соматогенный нанизм обнаружен у 10,1 % больных, а низкорослость — у 42,3 % детей.
Оценка стадии атрофии в соответствии с классификацией
Marsh-Oberhuber показала, что у детей с более выраженной
формой дефицита массы тела диагностирован тип Marsh
3C, тогда как при незначительном отставании показателей
массы тела диагностированы типы Marsh 3A и Marsh 3В.
Выводы. Антропометрические показатели пациентов с целиакией находятся в обратной зависимости от длительности
латентного периода и возраста диагностики заболевания. У
детей раннего возраста дефицит массы тела преобладает над
задержкой роста, тогда как у старших детей отмечается замедление темпов роста с формированием низкорослости и
соматогенного нанизма.
Ключевые слова: дети; целиакия; физическое развитие
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Indicators of physical development of children
with celiac disease
Abstract. Background. Given the clinical polymorphism of celiac disease, it is often undiagnosed for several years that causes
the development of serious changes in nutritional status, hormo
nal and metabolic restructuring, growth retardation, malnutrition
and deficiency. The purpose of the study is to evaluate the physical
development of children and adolescents based on a comprehensive analysis of the anthropometric parameters during the clinical
manifestation of celiac disease. Materials and methods. The results of a survey of 59 children and adolescents aged 6 months to
18 years with a verified diagnosis of celiac disease were analysed.
Anthropometric measurements were carried out in the morning
by conventional methods. The data obtained from anthropometric measurements of children were estimated by regional standards. The deviation of the body length index relative to age (SDS
body length), body weight relative to body length (SDS body
weight) was calculated. Statistical processing included the calculation of the arithmetic mean of each of the indicators (M), the
standard deviation (σ), mean error of the arithmetic mean (m),
the probability of differences of the mean values by the Student
t-test, p < 0.05. Results. Indicators of physical development of
children with celiac disease varied significantly depending on the
Vol. 15, No 1, 2020

age of diagnosis verification and the duration of the latent period
of the disease. In the structure of clinical manifestations in the
patients in the acute period of celiac disease, the delay of physical
development is in the first place — 84.7 % of people. In this case,
76.3 % of children have a reported body mass deficit, of which
grade I body mass deficit is in 71.1 %, grade II body weight deficit
is in 22.2 %, and grade III body weight deficit is in 6.7 % of cases.
Growth retardation was found in 52.5 % of children: somatogenic
dwarfism was detected in 10.1 % of patients and low growth in
42.3 % of children. Assessment of the atrophy stage according to
the Marsh-Oberhuber classification showed that the children with
a more severe form of body weight deficit were diagnosed with
Marsh 3C type, whereas with a slight lag in body mass indicators,
the types of Marsh 3A and Marsh 3B were diagnosed. Conclusions. Anthropometric parameters of patients with celiac disease
are inversely dependent on the duration of the latent period and
the age of the disease diagnosis. In young children, body weight
deficit outweighs growth retardation, whereas older children experience a slowdown in growth with the formation of stunting and
somatogenic dwarfism.
Keywords: children; celiac disease; physical development
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