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Вступ. Синдром подразненого кишечника із закрепом представляє серйозну медико-соціальну про-
блему. Вивчення патогенетичних механізмів розвитку синдрому подразненого кишечнику із закре-
пом дозволить удосконалити терапевтичні підходи та покращити якість життя пацієнтів. Мета 
– дослідити роль гомоцистеїну у формуванні абдомінального больового синдрому у хворих на синд-
ром подразненого кишечника із закрепом з урахуванням індексу маси тіла. Матеріали і методи. Об-
стежено 55 пацієнтів із функціональними розладами кишечника, були розділені на 2 групи: І група 
(n=27) – пацієнти із функціональним закрепом; IІ група (n=28) – пацієнти із синдромом подразненого 
кишечника із закрепом. Середній вік хворих І групи склав 35,7±8,63 роки, ІІ групи – 34,50±9,06 роки, 
співвідношення чоловіків і жінок – 7(25,9%)/20(74,1%), 10(35,7%)/18(64,28%) відповідно. Для оцінити 
інтенсивності болю використовували модифіковану лицьову шкалу. Вимірювали зріст, вагу об’єму 
талії, підраховували індекс маси тіла за формулою: індекс маси тіла=вага (кг)/зріст (м2). Досліджу-
вали рівень гомоцистеїну у сироватці крові. Результати дослідження. Абдомінальний тип ожиріння 
із об’ємом талії більше 88 см для жінок, і більше 102 см для чоловіків зафіксовано у 6 (21,42%) хворих 
на синдром подразненого кишечника із закрепом та у 4 (14,81%) пацієнтів із функціональним закре-
пом. Тяжкість болю і метеоризму відповідно до модифікованої лицьової шкали у пацієнтів із синдро-
мом подразненого кишечника із закрепом у 2.4 і 1.7 рази (р˂0,0001) відповідно перевищували показ-
ники хворих із функціональним закрепом.  У хворих із синдромом подразненого кишечника із закре-
пом вміст гомоцистеїну у сироватці крові у 1,9 рази (р˂0.0001) перевищував показник пацієнтів із 
функціональним закрепом. Підвищення рівня гомоцистеїну призводило до зростання ризику розвит-
ку синдрому подразненого кишечника із закрепом (RR=3,61; 95%CI 1,37– 9,52; p<0,01). Важливо, що 
рівень гомоцистеїну сироватки крові у хворих на синдром подразненого кишечника із закрепом чіт-
ко корелював із вираженістю болю за модифікованою лицьовою шкалою (r=+0,9; p=0,0001). Виснов-
ки. У хворих на синдром подразненого кишечника із закрепом вираженість абдомінального болю та 
метеоризму асоціюється із рівнем гомоцистеїну у сироватці крові.  
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Вступ 
Синдром подразненого кишечника (СПК) на-

лежить до одного із найбільш розповсюджених 
захворювань шлунково-кишкового тракту (ШКТ). 
Глобальна поширеність СПК серед дорослого 
населення світу становить 11% з діапазоном від 
9 до 23% [2, 4, 8, 9]. Показники розповсюджено-
сті СПК сильно варіюють у різних країнах світу 
залежно від діагностичних критеріїв, статі, віку, 
особливостей харчування. Відповідно до ре-
зультатів сучасних епідеміологічних досліджень, 
найнижчий показник поширеності СПК зафіксо-
ваний у Південно-Східній Азії, а найвищий – у 
Південній Америці [4].  

СПК принципово знижує якість життя пацієн-
тів та виявляє потужне навантаження на систе-
му охорони здоров’я [2, 3, 4, 8].  

Із сучасних позицій СПК розглядають як хро-
нічний виснажливий розлад ШКТ, основним клі-
нічним проявом якого є абдомінальний біль, 
який чітко асоціюється із порушеннями частоти 
та консистенції випорожнень [2, 4]. Залежно від 
переважання симптоматики СПК розподіляють 
на чотири субтипи: СПК із закрепами (СПК-З), 
СПК з діареєю, СПК із змішаною формою, СПК 
некласифікований [2, 4, 6, 9, 12].  

Незважаючи на достатньо високу кількість 

досліджень, у механізмах розвитку СПК залиша-
ється багато невизначених питань. Патогенети-
чні теорії СПК є достатньо гетерогенними. Тра-
диційно у формуванні СПК важливу роль віді-
грають фактори зовнішнього впливу (психоемо-
ційний стрес, перенесені кишкові інфекції, при-
йом антибіотиків, особливості дієти та непере-
носимість окремих продуктів) і фактори, що за-
лежать від особистості пацієнта (вісцеральна гі-
перчутливість, змінене сприйняття болю, кишко-
ва дисмоторика, імунна дисфункція слизової 
оболонки кишечника) [2, 3, 4, 7, 12]. 

Особлива увага на даний момент приділяєть-
ся ролі дієти у патогенезі функціональних та за-
пальних захворювань кишечника [1, 7, 10, 13]. З 
цієї точки зору цікавою і перспективною є конце-
пція ультраобробленої їжі як дискриптора не-
здорового харчування [1]. Впродовж останнього 
десятиліття було проведено низку клінічних до-
сліджень, які чітко довели асоціацію застосуван-
ня ультраобробленої їжі і зростання ризику та-
ких захворювань як ожиріння, серцево-судинні 
захворювання, цукровий діабет 2-го типу, де-
пресії, онкологічні захворювання та функціона-
льні захворювання ШКТ. Так, у дослідженні 
Schnabel (2018) [7] підтверджено значуще зрос-
тання ризику розвитку СПК (OR = 1,25; 95% CI 
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1,12-1,39) та його поєднання з функціональною 
диспепсією (OR = 1.25; CI 95% 1.05; 1.47) у паці-
єнтів, у яких 16% від загальної маси їжі і 33% від 
загальної кількості енергетичної цінності їжі за-
ймають ультраоброблені продукти. Не зафіксо-
вано подібної асоціації щодо споживання ульт-
раобробленої їжі і ізольованої функціональної 
диспепсії [7].  

Фолати належать до одних із найбільш зна-
чущих нутритивних факторів. Вони відіграють 
важливу роль у метаболізмі метилу та напряму 
включаються у такі життєво важливі процеси як 
метилювання ДНК. В останні роки був доведе-
ний протективний ефект фолатів проти кардіо-
васкулярних захворювань, ожиріння, атероскле-
розу, неврологічних захворювань та окремих ви-
дів раку. Існують суперечливі результати клініч-
них досліджень щодо асоціації рівня фолатів і 
прозапальних маркерів таких як фекальний 
кальпротектин, С-реактивний протеїн, активність 
індуцибельної синтази оксиду азота. Так у кліні-
чному дослідженні Soheila Moein et al. (2020) по-
казано, що у хворих на запальні захворювання 
кишечника у період загострення спостерігається 
значуще зниження рівня фолатів у сироватці 
крові порівняно з хворими у стадії ремісії. Даний 
факт пояснюють порушенням абсорбції фолатів 
на фоні активного запалення слизової кишечни-
ка. Одночасно рівень фолатів у сироватці крові 
зворотно корелює із прозапальними маркерара-
ми [5]. 

Порушення фолатного циклу, а саме зрос-
тання рівня сироваткового гомоцистеїну можна 
розглядати як один із патогенетичних механізмів 
формування периферичної нейропатії і больово-
го синдрому [11].  

У хворих на СПК-З спостерігається сповіль-
нення моторики кишечника, що може впливати 
на абсорбцію фолатів і можливо призводити до 
підвищення рівня гомоцистеїну у сироватці кро-
ві. 

З цієї точки зору особливого значення може 
мати визначення рівня гомоцистеїну як компо-
ненту фолатного циклу у хворих на СПК-З. По-
требує вивчення асоціація рівня гомоцистеїну 
сироватки крові і вираженості абдомінального 
болю у хворих на СПК-З. 

Мета 
Дослідити роль гомоцистеїну у формуванні 

абдомінального больового синдрому у хворих на 
СПК-З з урахуванням індексу маси тіла (ІМТ). 

Матеріали і методи 
Обстежено 55 пацієнтів, які проходили об-

стеження та амбулаторне лікування на базі гас-
троентерологічного центру та обласної консуль-
тативної поліклініки КП «ПОКЛ ім. М.В. Скліфо-
совського ПОР» за період з 2017 по 2021 роки. З 
метою вивчення ролі гомоцистеїну у формуванні 
больового синдрому нами у клінічне досліджен-
ня були включені пацієнти із СПК-З та функціо-

нальним закрепом (ФЗ). В залежності від фено-
типу функціонального розладу кишечника  об-
стежені пацієнти були розділені на 2 групи:  

І група (n=27) – пацієнти із ФЗ;  
IІ група (n=28) – пацієнти, що мали СПК-З. 
За віком та гендерним співвідношенням паці-

єнти у групах порівняння не відрізнялись. Сере-
дній вік хворих І групи склав 35,7±8,63 роки, ІІ 
групи – 34,50±9,06 роки. Співвідношення чолові-
ків і жінок у І групі було 7(25,9%)/20(74,1%), у ІІ 
групі – 10(35,7%)/18(64,28%). Середня трива-
лість ФЗ склала 10,71±3,96 роки, СПК-З – 
11,75±4,14 років. Діагноз функціонального кише-
чного розладу обстеженим хворим встановлено 
відповідно до Римських критеріїв IV (2016) [6].  

Для оцінки інтенсивності болю використову-
вали Модифіковану лицьову шкалу (МЛШ). Дана 
модифікація об’єднує в собі вербальну рангову 
шкалу та шкалу болю «в обличчях».  Вона скла-
дається з лінії довжиною в 10 см (кожні 2 см є 
позначення інтенсивності болю: 0 см – болю не-
має, 2 см – слабкий біль, 4 см – помірний біль, 6 
см – сильний, 8 см – дуже сильний, 10 см – не-
стерпний біль) та з 6 смайлів / обличь, кожен з 
яких схематично передає силу больового синд-
рому.  

Також пацієнтам проводили вимірювання 
зросту, ваги, об’єму талії (ОТ), підраховували 
ІМТ за формулою: ІМТ=вага (кг)/зріст (м2).  

Досліджували рівень гомоцистеїну у сироват-
ці крові хворих на ФЗ та СПК-З за методом хемі-
люмінесцентного імуноаналізу у лабораторії 
INVIVO (оптимальний рівень гомоцистеїну сиро-
ватки крові 3,7 до 11,0 мкмоль/л).   

Статистичну обробку отриманих результатів 
дослідження проводили із використанням стати-
стичної програми GraphPad Prism версії 5.00 
(GraphPad Software, Inc., San Diego, CA, USA), 
яка дозволяє виконувати параметричний та не-
параметричний статистичний аналіз. При нор-
мальному розподілі даних результати представ-
ляли у вигляді середніх арифметичних величин 
(М) та їх похибки (m). Достовірність відмінностей 
розраховували за допомогою t критерію Стью-
дента. При розподілі, що відрізняється від нор-
мального, використовували парні непараметри-
чні методи рангових критеріїв Вілкоксона та 
Манна-Уітні. Оцінку взаємозв’язку досліджува-
них показників проводили з використанням ко-
реляційного аналізу за Спірменом. Оцінку відно-
сного ризику проводили шляхом розрахунку від-
ношення ризиків (RR) та його 95% довірчого ін-
тервалу (СІ). Використовували формулу: 
RR=A(C+D) / C(A+B), де А, В, С, D – кількість 
спостережень в осередках таблиці сполучення. 
Статистично достовірними вважали відмінності 
при p<0,05. 

Результати дослідження та їх обговорення 
Враховуючи доведену асоціацію рівня гомо-

цистеїну і надмірної маси тіла та ожиріння пер-
винно нами було проведено антропометричне 
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дослідження із визначенням зросту і ваги паціє-
нтів та підрахунком ІМТ. Середні значення пока-
зника ІМТ у хворих на ФЗ І групи та у пацієнтів із 
СПК-З ІІ групи достовірно не відрізнялись: 
27,22±3,02 і 26,83±3,02 кг/м2. Проте у хворих на 
ФЗ надмірна вага і ожиріння зустрічались часті-
ше, ніж у пацієнтів із СПК (RR= 1,21; 95%CI= 

0,86– 1.70; p<0,05). Одночасно ОТ у хворих І 
групи склав 80,26±11,13, а у пацієнтів ІІ групи – 
82,46±11,48 см, що важливо відсоток хворих із 
високим ризиком абдомінального ожиріння у 
групі хворих із СПК-З був більшим (RR=1,55; 
95%CI 0,47 – 4,72; p>0,05), ніж у групі із ФЗ і 
склав 4 (14,81%) проти 6 (21,42%)  (табл. 1).  

Таблиця 1 
Показники ІМТ та ОТ у пацієнтів з ФЗ та СПК-З 

Інтерпретація 
ІМТ, кг/м2 

Інтерпретація ОТ см 
І група (n=27) ІІ група (n=28) 

Оптимальна вага (18,5-24,9) 6 (22,23%) 10 (35,71%) 
Оптимальний ОТ (до 80 для жінок, до 94 для чоловіків) 17 (62,96%) 18 (64,28%) 
Підвищена маса тіла (25,0-29,9)  16 (59,25%) 12 (42,86%) 
Підвищений ризик (80-88 для жінок, 94-102 для чоловіків) 6 (22,23%) 4 (14,28%) 
Ожиріння (понад 30) 5 (18,52%) 6 (21,42%) 
Високий ризик (більше 88 для жінок, більше 102 для чоловіків) 4 (14,81%) 6 (21,42%) 

 
Рис.1. Показники вираженості больового синдрому  

та метеоризму у пацієнтів із ФЗ та СПК-З згідно МЛШ (бали) 

 
Відповідно до МЛШ, у пацієнтів ІІ групи із 

СПК-З тяжкість болю і метеоризму у 2.4 і 1.7 ра-
зи (р˂0,0001) відповідно перевищували показни-
ки І групи хворих із ФЗ і склали 6,71±1,43 СІ 95% 
6,15-7,27 проти  2,85±1,09 СІ 95% 2,41-3,28 та  
6,28±1,04 СІ 95% 5,87-6,69 проти 3,59±1,33 СІ 
95% 3,06-4,12 (рис. 1). Важливо, що вираженість 
больового синдрому при СПК-З асоціювалась з 
ІМТ та ОТ. Так, у пацієнтів ІІ групи на фоні СПК-
З виявлено прямий кореляційний зв'язок між бо-
лем і ІМТ (r=+0,5; p=0,067) (рис. 2) та ОТ 
(r=+0,38; p=0,04) (рис. 3). Отже, можна думати, 
що у розвитку клінічної симптоматики і її вира-
женості у хворих на СПК-З вагоме значення ма-
ють спільні патогенетичні механізми із ожирін-

ням і, особливо, абдомінальною її формою. 
На наступному етапі нами була проведена 

оцінка рівня гомоцистеїну сироватки крові хво-
рих на ФЗ і СПК-З.  

Важливо, що у хворих ІІ групи із СПК-З вміст 
гомоцистеїну у сироватці крові зростав у 1,9 ра-
зи (р˂0.0001) порівняно із пацієнтами І групи 
(11,92±2,43; 95%СІ 10,98-12,87) проти 
(7,13±2,33; 95%СІ 6,02-8,05) мкмоль/л (рис. 4). 
До того ж високий рівень гомоцистеїну призво-
див до зростання ризику розвитку СПК-З 
(RR=3,61; 95%CI 1,37– 9,52; p<0,01). Одночасно 
нами зафіксовано прямий кореляційний зв'язок 
між рівнем гомоцистеїну вираженістю болю за 
МЛШ (r=+0,9; p=0,0001). 
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Рис.2. Прямий кореляційний зв'язок між болем згідно МЛШ і ІМТ та ОТ у пацієнтів із СПК-З 

  

 
Рис.3. Прямий кореляційний зв'язок між болем згідно МЛШ і гомоцистеїном у сироватці крові у пацієнтів із ФЗ та СПК-З 

Таким чином, зростання рівня гомоцистеїну у 
хворих на СПК-З може бути обумовлено рядом 
факторів. По-перше, значення мають особливо-
сті дієти із використанням продуктів, які мають 
високий вміст фолатів. По-друге, вживання уль-
траоброблених продуктів безумовно призводить 
до дисбалансу у складі мікрофлори кишечника, 
підвищує ризик розвитку значущих дисбіотичних 
порушень зі  змінами абсорбції нутрієнтів, у тому 
числі і фолатів, що може вторинно потенціювати 
зростання концентрації гомоцистеїну сироватки 
крові [1, 3]. По-третє, не можна виключити у да-
ної категорії пацієнтів наявності поліморфізму 
генів MTR (метіонін синтаза), MTRR (метіонін 
синтаза редуктаза), які кодують зворотнє пере-

творення гомоцистеїну у метіонін х[5].  
Крім цього, у нашому дослідженні у пацієнтів 

із закрепами як без абдомінального больового 
синдрому, так і на фоні СПК-З було виявлено 
наявність високого відсотку осіб із надмірною 
масою тіла і ожирінням. Проте абдомінальний 
тип ожиріння частіше зустрічався саме у пацієн-
тів із СПК-З. Відповідно до даних інших дослід-
ників порушення фолатного циклу із зростанням 
вмісту гомоцистеїну сироватки крові асоціюється 
із ожирінням, атеросклерозом, неврологічними 
порушеннями, розвитком певних форм раку, за-
пальними захворюваннями кишечника. Отже, 
абдомінальний тип ожиріння можна вважати фа-
ктором ризику підвищення концентрації сироват-
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кового гомоцистеїну як предиктору формування 
больового синдрому.   

Висновки 
1. Абдомінальний тип ожиріння із ОТ більше 

88 см для жінок, більше 102 см для чоловіків 
зафіксовано у 6 (21,42%)  хворих на СПК-З і у 4 
(14,81%) пацієнтів із ФЗ (RR=1,55; 95%CI 0,47– 
4,72; p>0,05). 

2. Тяжкість болю і метеоризму відповідно до 
МЛШ у пацієнтів із СПК-З у 2.4 і 1.7 рази 
(р˂0,0001) відповідно перевищували показники 
хворих із ФЗ.  

3. У хворих із СПК-З вміст гомоцистеїну у си-
роватці крові у 1,9 рази (р˂0.0001) перевищував 
показник пацієнтів із ФЗ. Рівень гомоцистеїну 
призводив до зростання ризику розвитку СПК-З 
(RR=3,61; 95%CI 1,37– 9,52; p<0,01). 

4. Мала місце чітка асоціація між рівнем го-
моцистеїну вираженістю болю за МЛШ (r=+0,9; 
p=0,0001). 
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Summary 
ROLE OF HOMOCYSTEINE IN DEVELOPMENT OF ABDOMINAL PAIN IN PATIENTS WITH IRRITABLE BOWEL SYNDROME AND 
CONSTIPATION 
Kryvoruchko I.G., Skrypnyk І.М., Maslova G.S., Lymanets T.V., Кudria I.P. 
Key words: irritable bowel syndrome with constipation, functional constipation, obesity, homocysteine.  

Introduction. Irritable bowel syndrome with constipation poses a serious medical and social problem. 
Studying the pathogenetic mechanisms of irritable bowel syndrome with constipation may improve 
therapeutic approaches and patient’s quality of life. 

The aim of this study is to investigate the homocysteine role in the development of abdominal pain 
syndrome in patients with irritable bowel syndrome and constipation, taking into account body mass index. 

Subjects and methods. The study involved 55 patients with functional bowel disorders, who were divided 
into 2 groups: group I (n=27) included patients with functional constipation; II group (n=28) involved patients 
with irritable bowel syndrome and constipation. The average age of patients in group I was 35.7±8.63 years, 
in group II – 34.50±9.06 years, the ratio of men and women was 7(25.9%) / 20(74.1%) and 10 (35.7%) / 
18(64.28%), respectively. A modified faces pain scale was used to assess pain intensity. Height, weight, and 
waist circumference were measured, body mass index was calculated according to formula: body mass 
index = weight (kg)/height (m2). The homocysteine level in the blood serum was measured.  

Results. Abdominal obesity with the waist circumference greater than 88 cm for women and greater than 
102 cm for men was recorded in 6 (21.42%) patients with irritable bowel syndrome and constipation and in 4 
(14.81%) patients with functional constipation. The severity of pain and meteorism according to the modified 
faces scale in patients with irritable bowel syndrome with constipation were respectively 2.4 and 1.7-fold 
(р˂0.0001) higher than the respective parameters in the patients with functional constipation. 

The content of homocysteine in the blood serum in the patients with irritable bowel syndrome and consti-
pation was 1.9-fold (р˂0.0001) higher than in the patients with functional constipation. Increased homocys-
teine level led to the increase in the risk of developing irritable bowel syndrome and constipation (RR=3.61; 
95%CI 1.37–9.52; p<0.01). It is important to stress that the serum homocysteine level in the patients with 
irritable bowel syndrome with constipation was directly correlated with the pain severity assessed by the 
modified faces pain scale (r=+0.9; p=0.0001).  

Conclusion. The severity of abdominal pain and meteorism in patients with irritable bowel syndrome and 
constipation is associated with the homocysteine level in the blood serum. 


