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БІЛОК, ЩО ЗВ’ЯЗУЄ ЖИРНІ КИСЛОТИ – СУЧАСНИЙ МАРКЕР ДІАГНОСТИКИ 
І ЕФЕКТИВНОСТІ ІНТЕНСИВНОЇ ТЕРАПІЇ СИНДРОМУ 
ГАСТРОІНТЕСТИНАЛЬНОЇ НЕДОСТАТНОСТІ У НОВОНАРОДЖЕНИХ 
Українська медична стоматологічна академія, м. Полтава 
I-FABP - білок, що зв’язує жирні кислоти, вважається високочутливим і високоспецифічним маркером 
ушкодження слизової оболонки кишечника і міг би стати інформативним показником її ураження при 
синдромі гастроінтестинальної недостатності у новонароджених. Ушкодження слизової оболонки у 
пацієнтів, які потребують інтенсивної терапії, завжди буде спровоковане базовими механізмами 
критичних станів – ішемією і гіпоксією. Метою роботи стало удосконалення діагностики та оцінки 
ефективності інтенсивної терапії у новонароджених із синдромом гастроінтестинальної недостат-
ності на основі визначення рівня I-FABP. Проведено проспективне рандомізоване клінічне дослідження 
за участю 20 новонароджених із синдромом гастроінтестинальної недостатності. Досліджена кон-
центрація I-FABP в плазмі крові обстежених пацієнтів залежно від виразності даного синдрому та 
тактики інтенсивної терапії. Встановлено, що концентрація І-FABP в 95% випадків була вищою за 
фізіологічне значення. Цей маркер достовірно підвищувався у новонароджених із клінічно значимим 
синдромом гастроінтестинальної недостатності і зменшувався при розрішенні цього синдрому і за 
умов оптимізації лікування препаратами бурштинової кислоти і лактобацилвмістними пробіотика-
ми. Таким чином, підвищення концентрації І-FABP у новонароджених в умовах інтенсивної терапії в 
95% випадків відображає наявність синдрому гастроінтестинальної недостатності, що свідчить 
про високу чутливість показника. Цей маркер може бути використаний як критерій динаміки і стадій 
синдрому гастроінтестинальної недостатності, що супроводжуються органічними порушеннями, а 
також як критерій ефективності лікування даного синдрому. 
Ключові слова: новонароджені, синдром гастроінтестинальної недостатності, білок, що зв’язує жирні кислоти. 
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Вступ 
 Синдром гастроінтестинальної недостатності 

(СГІН) у пацієнтів інтенсивної терапії (ІТ) вери-
фікується з високою частотою і є складовою су-
часного перебігу критичних станів [7].  

За своєю суттю він є сукупністю механізмів, 
які призводять до недостатнього надходження в 
організм води і нутрієнтів [10]. Таким чином, ос-
новною патогенетичною ланкою у формуванні 
цього синдрому є процес всмоктування, а він 
безпосередньо забезпечується слизовою обо-
лонкою шлунково-кишкового тракту (ШКТ). Її 
ушкодження у пацієнтів, які потребують ІТ, зав-
жди буде спровоковане базовими механізмами 
критичних станів – ішемією і гіпоксією [3].  

У новонароджених ушкодження слизової 
оболонки ШКТ має викликати більші порушення 
всмоктування нутрієнтів через її анатомо-
функціональні особливості: відносно більшу 
площу поверхні, високу активність всмоктування 
шляхом фаго- і піноцитозу, незавершеність фо-
рмування місцевого імунітету і дистопію імуно-
компетентних факторів, особливості функціону-
вання лімфодренажного апарату, недостатність 
фібропластичного матриксу [1, 2].  

Не дивлячись на провідну роль стану слизо-
вої оболонки ШКТ в формуванні СГІН, у новона-
роджених, як і у пацієнтів інших вікових груп, діа-
гностика цього синдрому здійснюється переваж-
но на основі фізикальної оцінки клінічних симп-

томів [11, 16]. 
Білок, що зв’язує жирні кислоти, (fatty-acid-

binding protein, FABP), зокрема – його кишкова 
форма (I-FABP) вважається високочутливим і 
високоспецифічним маркером ушкодження сли-
зової оболонки кишечника Зважаючи на це, ви-
значення рівня І-FABP могло би стати інформа-
тивним показником ураження слизової оболонки 
ШКТ при СГІН у новонароджених [9, 14]. 

Мета 
Удосконалення діагностики та оцінки ефекти-

вності ІТ у новонароджених із СГІН на основі ви-
значення рівня I-FABP. 

Матеріали та методи дослідження 
Проведене проспективне двоетапне (з ран-

домізацією на другому етапі) клінічне дослі-
дження за участю 20 новонароджених із СГІН, 
які перебували на лікуванні у неонатальних від-
діленнях ІТ Полтавської області. На першому 
етапі була досліджена концентрація I-FABP в 
плазмі крові обстежених пацієнтів залежно від 
виразності СГІН. На другому етапі досліджена 
концентрація цього протеїну залежно від тактики 
ІТ. Для цього пацієнти були розподілені на дві 
групи: основна група (n=10) – новонароджені, 
яким проводилась оптимізована тактика ІТ з до-
датковим внутрішньовенним введенням препа-
рату сукцинату натрію і ентеральним введенням 
пробіотичного препарату з вмістом лактобацил 
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відповідно інструкціям виробника; група порів-
няння (n=10) – новонароджені з традиційною та-
ктикою ІТ.     

Визначення концентрації I-FABP в плазмі 
крові пацієнтів проводили методом імуноферме-
ного аналізу. Як контрольний показник фізіологі-
чної концентрації І-FABP в плазмі крові викорис-
товували середнє значення 270 пг/мл, отримане 
у здорових новонароджених [5]. 

У всіх пацієнтів був визначений клас СГІН, 
для чого орієнтувались на існуючі рекомендації 
[12], екстраполюючи їх на контингент новонаро-
джених.  

Перед проведенням досліджень у законних 
представників новонароджених були отримані 
письмові акти інформованої згоди на участь у до-
слідженні. Дослідження було схвалено локальним 
комітетом з біоетики та відповідало принципам, 
зазначеним в Гельсінкській декларації 1975 року з 
подальшими змінами і доповненнями. 

Статистичні методи дослідження були пред-
ставлені методами описової та непараметричної 
статистики, вільної від розподілу, а саме, медіа-
ною із зазначенням верхнього та нижнього квар-
тилів у вигляді «Mе (50L; 50U)» для абсолютних 
значень; відсотком (%) та кількістю випадків (n) в 
когорті (N) у вигляді «% (n/N)» для відносних 
значень; критерієм знаків з поданням відсотку 
значень, відмінних від контрольних чи порівня-
льних значень (G), із зазначенням z-поправки 
розподілу (z) і статистичної значущості резуль-
тату (р) у вигляді «G; z; p»; критерієм Вілкоксо-
на-Манна-Уітні (U) у вигляді «U; z; p»; коефіцієн-
ту кореляції Спірмена (R) з представленням да-
них у вигляді «R; р». За мінімальний рівень ста-
тистичної значущості вважали р=0,05.  

Результати та їх обговорення  
На І етапі дослідження було встановлено, що 

серед обстежених новонароджених концентра-
ція І-FABP в плазмі крові на початку спостере-
ження в 95% (19/20) випадків була вищою за фі-
зіологічне значення. Концентрації І-FABP в пла-
змі крові складала 4412 (2917-5707) пг/мл, що 
було значимо вище за контрольний показник 
(G=5; z=3,8; p<0,001).  

Для оцінки концентрації І-FABP в плазмі крові 
новонароджених залежно від виразності СГІН 
цей показник був проаналізований відносно сту-
пенів СГІН і відносно клінічної виразності, яку 
можна визначити, виокремивши ризик реалізації 
СГІН, що відповідає І ст. і клінічно значимий 
СГІН, що відповідає ІІ-ІV ст. використаної в до-
слідженні класифікації Reintam B.A. et al. (2012) 
[12]. Було встановлено, що середня величина 
концентрації І-FABP в плазмі крові у новонаро-
джених із клінічно значимим СГІН була значно 
вищою і складала 4849 (3296; 5877) пг/мл проти 
новонароджених із ризиком реалізації СГІН, де 
цей показник склав 514 (222; 506) пг/мл  

(U=0; z=-2,2; p=0,027). При цьому значення цьо-
го показника серед пацієнтів із ризиком реаліза-
ції СГІН статистично не відрізнялись від контро-
льного значення (G=50; z=-0,71; p=0,48), а у па-
цієнтів із клінічно значимим СГІН воно було зна-
чимо вищим (G=0; z=-4,01; p<0,001).  При співс-
тавленні показників концентрації І-FABP в плазмі 
крові із контрольним показником залежно від 
клінічного класу СГІН, були отримані такі рівні 
статистичної значущості: 

– СГІН І ст. (n=2): G=50; z=-0,71; p=0,48; 
– СГІН ІІ ст. (n=5): G=100; z=1,77; p=0,074; 
– СГІН ІІІ ст. (n=7): G=100; z=2,27; p=0,023; 
– СГІН ІV ст. (n=6): G=100; z=2,04; p=0,041. 
Крім того, зафіксований статистично значи-

мий прямий кореляційний зв’язок між ступенем 
СГІН та концентрацією І-FABP в плазмі крові 
(R=0,94; p<0,001).  

Також протягом спостереження були оцінені 
зміни концентрації І-FABP в плазмі крові ново-
народжених залежно від наявності позитивної 
клінічної динаміки СГІН. При цьому було встано-
влено, що за наявності клінічного зменшення 
проявів СГІН відбувалась значна інтенсивність 
зменшення концентрації І-FABP в плазмі крові 
новонароджених відносно новонароджених без 
наявності такої клінічної динаміки (U=10; z=-2,03; 
p=0,042): середнє значення зменшення цього 
показника за наявності позитивної клінічної ди-
наміки склало -2846 (-4868; -144) пг/мл проти 
значення -648 (-1213; -304) пг/мл у новонаро-
джених без позитивної клінічної динаміки. Це 
підтверджується і статистично значимим коре-
ляційним зв’язком між клінічною динамікою СГІН 
і інтенсивністю змін концентрації І-FABP в плазмі 
крові обстежених новонароджених (R= 0,54; 
р=0,014). 

На ІІ етапі дослідження була встановлена 
відповідь продукції І-FABP на оптимізацію такти-
ки ІТ. Середні значення концентрації І-FABP в 
плазмі крові обстежених новонароджених наве-
дені на рис. 

Як демонструють дані рис., середня величи-
на концентрації І-FABP в плазмі крові в обох 
групах зменшилась. При аналізі динамічних змін 
в групах за критерієм знаків ці тенденції вияви-
лись значимими як в основній групі, так і в групі 
порівняння з однаковою частотою (G=100; 
z=0,84; p=0,004 в обох групах). При порівнянні 
статистичних значень за критерієм Мана-Уітні 
концентрація І-FABP плазми крові на початку і 
наприкінці спостереження в основній групі і групі 
порівняння статистично не відрізнялась (U=37; 
z=-0,94; p=0,344 та U=29; z=1,55; p=0,121 відпо-
відно), однак абсолютні показники динаміки зме-
ншення концентрації І-FABP плазми крові в ос-
новній групі були значно більшими (U=9; z=3,06; 
p=0,002). 
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Рис. Описові характеристики та динаміка змін концентрації І-FABP в плазми крові в групах дослідження. 

Примітки: 1 – початок спостереження; 2 – кінець спостереження. 

При цьому середні показники динаміки кон-
центрації І-FABP плазми крові склали -4631  
(-9332; -2265) пг/мл в основній групі та -775  
(-1674; -543) пг/мл в групі порівняння.  Статисти-
чно значимий кореляційний зв’язок між концент-
рацією І-FABP плазми крові у обстежених паціє-
нтів наприкінці спостереження встановлений не 
був (R= -0,36; р=0,114), але він був наявний із 
зворотною тенденцією стосовно динаміки показ-
ника, що досліджується залежно від тактики ІТ 
(R= -0,71; р<0,001). 

I-FABP - невеликий цитозольний білок, роз-
ташований в ентероцитах тонкої кишки, який ви-
діляється в кровотік одразу після руйнування 
клітин і уже протягом декількох годин може бути 
верифікований у рідинах організму, в т.ч. – в 
плазмі крові [13]. Це надає йому властивості 
раннього специфічного діагностичного маркеру 
ентерального пошкодження, що і було підтвер-
джено вищенаведеними результатами дослі-
дження.  

Оцінка концентрації І-FABP в плазмі крові но-
вонароджених із СГІН виявило його підвищення 
в 95% випадків, що свідчить про високу чутли-
вість показника і збігається із результатами ін-
шого дослідження [14].  

Крім цього, результати дослідження, які де-
монструють зв’язок концентрації І-FABP в плазмі 
крові із клінічною виразністю СГІН, новонаро-
джених, демонструють можливість цього марке-
ру достатньо чітко діагностувати не лише факт 
пошкодження слизової оболонки кишечника, а й 
стадії СГІН, що супроводжуються органічними 
порушеннями, і його динаміку. Подібні дані були 
отримані і у дорослих пацієнтів при діагностиці 
імовірної і реалізованої ішемії кишечника [6]. 

Результати аналізу концентрації І-FABP в 
плазмі крові обстежених новонароджених дають 
можливість стверджувати, що оптимізована так-
тика ІТ із додатковим включенням препарату на 
основі сукцинату натрію і лактобацилвмістного 
пробіотика зменшує пошкодження слизової обо-
лонки кишечника, сприяючи регресії проявів 
СГІН у новонароджених. Даний механізм реалі-
зується, по перше, через високу енергетичну 
цінність сукцинату в умовах гіпоксії, по друге, 
через симбіотичні відносини мікробної флори і 
похідних бурштинової кислоти. Так, в останні ро-
ки доведена здатність лактобацил до продукції 
сукцинату, який в свою чергу, забезпечує трофі-
ку слизової оболонки кишечника і модулює її 
імунні механізми, які регулюють кількісний і якіс-
ний склад кишкової флори [4, 8, 15]. 

Висновки 
Підвищення концентрації І-FABP у новонаро-

джених в умовах ІТ в 95% випадків відображає 
наявність СГІН, що свідчить про високу чутли-
вість показника. Цей маркер може бути викорис-
таний як критерій динаміки і стадій СГІН, що су-
проводжуються органічними порушеннями, а та-
кож як критерій ефективності лікування даного 
синдрому.  
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Реферат 
БЕЛОК, СВЯЗЫВАЮЩИЙ ЖИРНЫЕ КИСЛОТЫ - СОВРЕМЕННЫЙ МАРКЕР ДИАГНОСТИКИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ СИНДРОМА ГАСТРОИНТЕСТИНАЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ У НОВОРОЖДЕННЫХ 
Холод Д.А. 
Ключевые слова: новорожденные, синдром гастроинтестинальной недостаточности, белок, связывающий жирные кислоты. 

I-FABP - белок, связывающий жирные кислоты, считается высокочувствительным и высокоспеци-
фичным маркером повреждения слизистой оболочки кишечника и мог бы стать информативным пока-
зателем ее поражения при синдроме гастроинтестинальной недостаточности у новорожденных. По-
вреждения слизистой оболочки у пациентов, нуждающихся в интенсивной терапии, всегда будет 
спровоцировано базовыми механизмами критических состояний - ишемией и гипоксией. Целью рабо-
ты стало совершенствование диагностики и оценки эффективности интенсивной терапии у новорож-
денных с синдромом гастроинтестинальной недостаточности путем определения уровня I-FABP. Про-
веденное проспективное рандомизированное клиническое исследование с участием 20 новорожден-
ных с синдромом гастроинтестинальной недостаточности. Исследована концентрация I-FABP в плаз-
ме крови обследованных пациентов в зависимости от выраженности данного синдрома и тактики ин-
тенсивной терапии. Установлено, что концентрация І-FABP в 95% случаев была выше физиологичес-
кого значения. Этот маркер достоверно повышался у новорожденных с клинически значимым синд-
ромом гастроинтестинальной недостаточности и уменьшался при разрешении этого синдрома, а так 
же в условиях оптимизации лечения препаратами янтарной кислоты и лактобацилсодержащими про-
биотиками. Таким образом, повышение концентрации I-FABP у новорожденных в условиях интенсив-
ной терапии в 95% случаев отражает наличие синдрома гастроинтестинальной недостаточности, 
свидетельствует о высокой чувствительности показателя. Этот маркер может быть использован в ка-
честве критерия динамики и стадий синдрома гастроинтестинальной недостаточности, сопровожда-
ющейся органическими нарушениями, а также в качестве критерия эффективности лечения данного 
синдрома. 

Summary  
FATTY-ACID-BINDING PROTEIN AS A MODERN MARKER FOR DIAGNOSIS AND EFFICACY OF INTENSIVE THERAPY OF 
GASTROINTESTINAL INSUFFICIENCY SYNDROME IN NEWBORNS 
Kholod D.A. 
Key words: newborns, gastrointestinal insufficiency syndrome, fatty-acid-binding proteins. 

I-FABP, a fatty-acid-binding protein, is considered as a highly sensitive and highly specific marker of 
damage to the intestinal mucosa and could be used as an informative indicator of its affection in 
gastrointestinal insufficiency syndrome in newborns. Damage to the mucous membrane in patients requiring 
intensive care will always be accompanied by the basic mechanisms of critical states, ischemia and hypoxia. 
The aim of the work was to improve the diagnosis and assessment of the effectiveness of intensive care in 
newborns with gastrointestinal insufficiency syndrome by determining the I-FABP level. A prospective 
randomized clinical study included 20 newborns with gastrointestinal insufficiency syndrome. The 
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concentration of blood plasma I-FABP in the examined patients was investigated, depending on the severity 
of the syndrome and the tactics of intensive care. It was established that the I-FABP concentration in 95% of 
cases was higher than the physiological value. This marker was significantly increased in newborns with 
clinically significant gastrointestinal insufficiency syndrome and decreased with lowering manifestations of 
this syndrome and under modified therapy with succinic acid and lactobacillus probiotics. Thus, an increase 
in the I-FABP concentration in newborns receiving an intensive care in 95% of cases points out the presence 
of gastrointestinal insufficiency syndrome that confirms a high sensitivity of the indicator. This marker can be 
used as a criterion for evaluating dynamics and stages of gastrointestinal insufficiency syndrome, 
accompanied by organic disorders, as well as a criterion for measuring the therapeutic efficacy for this 
syndrome. 
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Черкун О.Ю., Шейко В.Д., Ситнік Д.А., Крижановський О.А. 
ПРОГНОСТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ БІОХІМІЧНИХ МАРКЕРІВ  
ПРИ ГНІЙНО-СЕПТИЧНИХ УСКЛАДНЕННЯХ ГОСТРОГО ТЯЖКОГО 
ПАНКРЕАТИТУ 
Українська медична стоматологічна академія, м. Полтава 
Однією з найбільш актуальних проблем невідкладної абдомінальної хірургії є гострий панкреатит. 
Частота панкреатиту щороку збільшується на 2,5 – 3,1%, становить від 15 до 70 на 100 000 на-
селення в країнах Європи та Північної Америки. Близько 40% хворих помирають протягом перших 7 
діб після госпіталізації, більшість – у перші 3 доби. Пацієнти з ГТП, які переживають першу хвилю 
хвороби, високий ризик вторинного інфікування вогнищ панкреонекрозу, що є показанням до опера-
тивного втручання. Проаналізовано результати лікування 22 хворих із гострим тяжким панкреа-
титом. Термін госпіталізації до стаціонару – 2-7 доба від початку захворювання. Чоловіків було 7 
(31,8%), жінок –15 (68,2%). Вік хворих від 22 до 79 років (46,9±1,5 року). Гнійно-септичні ускладнення 
розвинулись у 22 (100,0%) пацієнтів, наявність секвестрів виявлено у 9 з них (40,9%). Середній ліж-
ко-день у даній групі пацієнтів склав 48,3±4,4 днів, летальність 27,3% (6 хворих). Аналізуючи ре-
зультати дослідження біохімічних маркерів можемо стверджувати, що підвищення рівня прокаль-
цитоніну та С-реактивного білку свідчить про розвиток гнійно-септичних ускладнень у пацієнтів з 
гострим тяжким панкреатитом, а зниження концентрації вільного Т3 при нормальних показниках 
Т4 та ТТГ у 6 (27,3%) пацієнтів, свідчить про розвиток у них синдрому lowT3, що в свою чергу пе-
редбачає несприятливий перебіг захворювання. 
Ключові слова: гострий панкреатит, прокальцитонін, С-реактивний білок, синдром lowT3. 

Однією з найбільш актуальних проблем не-
відкладної абдомінальної хірургії є гострий пан-
креатит (ГП). Частота ГП щороку збільшується 
на 2,5 – 3,1%, становить від 15 до 70 на 100 000 
населення в країнах Європи та Північної Амери-
ки [1,2]. Близько 40% хворих помирають протя-
гом перших 7 діб після госпіталізації, більшість – 
у перші 3 доби. Пацієнти з гострим тяжким пан-
креатитом (ГТП), які переживають першу хвилю 
хвороби, високий ризик вторинного інфікування 
вогнищ панкреонекрозу, що є показанням до 
оперативного втручання. [6] Сучасні принципи та 
підходи до лікування ГТП з гнійно-септичними 
ускладненнями (ГСУ) дали змогу дещо зменши-
ти летальність, проте вона залишається знач-
ною. [3] Незважаючи на те, що більше третини 
хворих із ГТП помирає через розвиток ГСУ, ліку-
вальна тактика цієї категорії пацієнтів, а саме 
оптимальні терміни для оперативного втручан-
ня, залишається чітко не визначеною. 

Останнім часом для діагностики ГСУ викори-
стовують визначення серологічних маркерів за-
палення: прокальцитоніну, С-реактивного білку. 
Проте рівень останнього може залишатися під-

вищеним ще протягом декількох днів після хірур-
гічної санації при ГТП, що не дає змогу адекват-
но оцінити правильність хірургічного прийому. 
Рівень прокальцитоніну вище 1,8 нг/мл при ГТП 
вказує на розвиток інфекційних ускладнень. 
Проте підвищення рівня даного гормону може 
спостерігатися при вагітності, вірусних інфекці-
ях, злоякісних новоутвореннях і може нерідко 
бути хибнопозитивним. 

На сучасному етапі предиктором синдрому 
поліорганної недостатності та несприятливого 
перебігу соматичної патології вважають синдром 
низького трийодтироніну (lowT3-syndrome). Да-
ний синдром добре вивчений при терапевтичних 
захворюваннях (ІХС, позалікарняна пневмонія, 
захворюваннях печінки). [4,5] При гнійно-
септичних ускладненнях ГТП даний синдром не 
вивчався. 

Мета дослідження 
Визначити діагностичну значимість біохіміч-

них маркерів у прогнозуванні летальності при 
гнійно-септичних ускладненнях гострого тяжкого 
панкреатиту. 


