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ВСТУП
Під ацетонемічним синдромом розуміють сукупність симптомів, обумовлених
підвищеним вмістом у крові продуктів неповного окиснення жирних кислот, що
утворюються при розпаді кетогенних амінокислот: ацетону, ацетооцтової кислоти й
g-оксимасляної кислоти [1, 3]. Розрізняють первинний і вторинний ацетонемічний
синдроми.
Поширеність ацетонемічного синдрому є маловивченою. Первинний ацетонемічний синдром зустрічається у 4–6% дітей в популяції та у 50% дітей з нервово-артритичною аномалією конституції (НААК), звичайно віком від 1 року до 12–13 років.
Дуже часто (майже в 90% випадків) в структурі кризів спостерігається багаторазова
блювота, яка визначається як ацетонемічна [1, 3]. Дебют ацетонемічного синдрому
частіше припадає на вік до 5 років [9].
В закордонній літературі, а також в МКБ-10 даний синдром як окрема нозологічна
одиниця не виділяється, але в XVIII розділі МКБ-10 під рубрикою R11 представлено
синдром циклічної блювоти (CVS). Патогенетично й клінічно ці два синдроми досить
близькі, що, очевидно, надалі буде сприяти їх конвергенції [3, 6, 8].
Синдром циклічної блювоти фігурує під різними назвами як «періодичний синдром», «ацетонемічна блювота», «автономна епілепсія», «конвульсивний еквівалент»,
«мігрень, яка супроводжується нудотою і блювотою».
Діти з НААК відразу після народження відрізняються підвищеною збудливістю,
емоційною лабільністю, порушенням сну, лякливістю. Можлива аерофагія й пілороспазм. До однорічного віку вони зазвичай помітно відстають у масі від однолітків. Нервово-психічний розвиток, навпаки, випереджає вікові норми. Діти швидко опановують
мову, виявляють допитливість, інтерес до того, що їх оточує, добре запам’ятовують і
переказують почуте, однак часто в поведінці проявляють впертість і негативізм. Починаючи з 2–3-річного віку у них відзначаються еквіваленти подагричних нападів і
кризів у вигляді минущих нічних болів у суглобах, абдомінальних болів спастичного

характеру, дискінезій жовчовивідних шляхів і шлунка, непереносимості запахів, інших ідіосинкразій, мігрені, ацетонемічних кризів. Іноді може спостерігатися стійкий
субфебрилітет. Можливі тики, хореїчні й тикоподібні гіперкінези, афективні судоми,
логоневроз, енурез. Нерідко відзначаються респіраторні й шкірні алергічні прояви
у вигляді атопічної бронхіальної астми, атопічного дерматиту, кропивниці, набряку Квінке, причому у віці до 1 року алергічні ураження шкіри спостерігаються дуже
рідко й проявляються, як правило, після 2–3 років. В патогенезі шкірного синдрому
мають значення не тільки алергічні, але й параалергічні (неімунні) реакції, обумовлені
вивільненням біологічно активних речовин, зменшенням синтезу циклічних нуклеотидів і потужною інгібуючою дією сечової кислоти на аденілциклазу. Одним з типових проявів НААК є салурія з переважною уратурією. Виділення солей періодично
спостерігається одночасно з дизурією, не пов’язаною з інфекцією. Однак можливий
розвиток пієлонефриту, який часто приєднується при нефролітіазі. У дітей препубертатного й пубертатного віку часто виявляється астено-невротичний або психоастенічний тип акцентуації. У дівчаток проявляються істероїдні риси характеру. Серед
неврозів переважає неврастенія. Вегетативно-судинна дисфункція частіше перебігає
за гіперкінетичним типом.
Найбільш вираженим проявом обмінних порушень у дітей з НААК, що вимагають
інтенсивної лікарської допомоги, є ацетонемічний криз. Його розвитку може сприяти безліч факторів, які в умовах підвищеної збудливості нервової системи впливають стресогенно: переляк, біль, конфлікт, гіперінсоляція, фізична або психоемоційна
напруга, зміна мікросоціального середовища, харчові похибки (великий вміст білків
і жирів) і навіть «надмірні» позитивні емоції. Підвищена збудливість вегетативних
центрів гіпоталамусу, яка має місце при НААК, під дією стресогенних факторів викликає посилений ліполіз і кетогенез, внаслідок чого утворюється велика кількість
кетонових тіл. В умовах дефіциту ферментів b-окислювачів кетонових тіл, останні
накопичуються в тканинах і біологічних рідинах організму й викликають кетоацидоз.
При цьому виникає подразнення блювотного центру стовбура головного мозку, яке
викликає блювоту.
Ацетонемічні кризи виникають раптово або після провісників (аури), до яких можна
віднести анорексію, млявість, збудження, мігренеподібний головний біль, нудоту, абдомінальні болі переважно в навколопупковій ділянці, ахолічні випорожнення, запах
ацетону з рота.
Клінічна картина ацетонемічного кризу [5]:
• багатократна або нестримна блювота протягом 1–5 днів (спроба напоїти або погодувати дитину провокує блювоту);
• дегідратація й інтоксикація (блідість шкіри з характерним рум’янцем, гіподинамія,
м’язова гіпотонія);
• неспокій та порушення на початку кризу змінюються млявістю, слабкістю, сонливістю, в рідких випадках можливі симптоми менінгізму й судоми;
• гемодинамічні порушення (гіповолемія, послаблення серцевих тонів, тахікардія,
аритмія);

• спастичний абдомінальний синдром (переймоподібні або стійкі болі в животі,
нудота, затримка випорожнень);
• збільшення печінки на 1–2 см, що зберігається протягом 5–7 днів після купірування кризу;
• підвищення температури тіла до 37,5–38,5 градусів;
• наявність в сечі, блювотних масах, повітрі, що видихується, ацетону, в крові –
підвищеної концентрації кетонових тіл;
• гіпохлоремія, метаболічний ацидоз, гіпоглікемія, гіперхолестеринемія, бета-ліпопротеїдемія;
• в периферичній крові помірний лейкоцитоз, нейтрофілез, помірне підвищення ШОЕ.
За акт блювоти відповідають дві функціонально різні структури довгастого мозку –
блювотний центр в латеральній ретикулярній формації й хеморецепторна тригерна
зона в ромбовидній ямці на дні четвертого шлуночка, тому механізмів нудоти й блювоти два. Перший пов’язаний з аферентною імпульсацією від органів травлення безпосередньо блювотного центру. Другий обумовлений стимуляцією тригерної зони
такими медіаторами, як серотонін, ангіотензин ІІ, вазоактивний інтестинальний поліпептид, дофамін, антидіуретичний гормон та ін. , а також низкою лікарських препаратів, ендотоксинами грампозитивних бактерій. Через вегетативні гіпоталамичні
центри під впливом стресу відбувається активація жиромобілізуючих гормонів (соматотропін, ліпотропін), що призводить до надлишкового ліполізу й кетогенезу, при
цьому утворюється велика кількість кетонових тіл.
Кетонові тіла відносяться до токсичних речовин і тягнуть за собою низку несприятливих наслідків для організму: метаболічний ацидоз, вазоконстрикцію, гіповолемію,
гіпокапнію, гіпоглікемію. Надлишок кетонів подразнює слизову оболонку харчового
каналу, модулюючи спастичний абдомінальний біль і блювоту, чинить наркотичну
дію на центральну нервову систему, викликаючи порушення свідомості аж до коми.
Токсична дія кетонових тіл дестабілізує мембрани клітин тканин, порушуючи біоенергетичні процеси, електролітний баланс і білково-ліпідно-вуглеводне співвідношення.
Такі несприятливі ефекти «надягають» маску багатьох захворювань і вимагають ретельної диференціальної діагностики.
Кетоз у цілому є неспецифічним синдромом. Його прояви (кетоацидоз, кетонурія)
можна спостерігати, тієї чи іншої міри виразності, при багатьох захворюваннях: декомпенсованому цукровому діабеті, інсуліновій гіпоглікемії, ренальній глюкозурії,
глікогенозах, тиреотоксикозі, інфекційному токсикозі, токсичному ураженні печінки,
гіперінсулізмі, черепно-мозковій травмі, пухлині мозку, хворобі Іценко-Кушинга, голодуванні. У всіх подібних ситуаціях клінічна картина визначається основним захворюванням, а кетонемія розцінюється як вторинний ацетонемічний синдром [1].
Однією з причин підвищеного утворення кетонових тіл у дітей можуть бути зниження концентрації глюкози й відносно високий рівень неестерифікованих жирних кислот [2]. Розвитку кетозу у дітей також сприяє вроджена або тимчасова недостатність
ферментів, яка обумовлює α-окислення жирних кислот. Особливістю метаболізму у
дітей також є зниження процесів кетолізу, тобто утилізації кетонових тіл. Важливим

показником схильності дітей до кетонемії вважають слабку відповідну реакцію на
глюкагон під час голодування, а також меншу кількість глікогену при більш високому
рівні метаболізму [2, 10].
В клінічній практиці для виявлення кетонових тіл використовують переважно якісні
й напівкількісні проби, що дозволяють швидко визначити патологічне збільшення
концентрації кетонових тіл в сечі. Відповідно до цих методик наявність ацетоацетату
в клінічному аналізі сечі може змінюватися від «одного плюса» (+) до «чотирьох плюсів» (++++). Визначення кетонових тіл в сечі – це непрямий показник кетонемії, тому
що виразність ацетонурії в «+++» відповідає підвищенню рівня кетонових тіл в крові
в 400 разів, а «++++» – в 600 разів. [7, 10].
Лікування первинного ацетонемічного синдрому у дітей комплексне, проводиться в
три етапи і спрямоване на купірування ацетонемічного кризу, профілактику рецидивів і поліпшення якості життя пацієнтів. На всіх етапах основними завданнями лікувальних заходів є елімінація кетонів з організму, ліквідація гіпоглікемічного кетоацидозу, метаболічна і водно-електролітна корекція [1].
За даними закордонних фахівців, практично 50% пацієнтів з ацетонемічним синдромом вимагають внутрішньовенного введення рідини. Середні витрати на обстеження й лікування одного хворого з цією патологією в США складають 17 тисяч
доларів [11].
З урахуванням того, що при ацетонемічному синдромі блювота є одним з провідних симптомів, її нівелювання на тлі проведеної комплексної терапії представляється
як важливий фактор досягнення успіху в лікуванні захворювання. Щодо цього нашу
увагу привертає препарат «Домрид», діючою речовиною якого є домперидон – прокінетик, антагоніст рецепторів допаміну. Протиблювотна дія препарату обумовлена
комбінацією периферичної (гастрокінетичної) дії та антагонізму до рецепторів допаміну (D2) в тригерній зоні хеморецепторів. Домперидон підвищує тонус в нижньому
відділі стравоходу, поліпшує антродуоденальну рухливість і прискорює випорожнення шлунку. Практично не впливає на шлункову секрецію. Домперидон практично
не проникає через гематоенцефалічний бар’єр. Зручна форма випуску препарату у
вигляді суспензії (1 мл суспензії містить 1 мг домперидону) з приємними смаковими
якостями.
МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ: аналіз результатів призначення препарату «Домрид» в
комплексному лікуванні дітей з ацетонемічним синдромом в періоді ацетонемічного
кризу.
МАТЕРІАЛ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Нами проведено аналіз лікування 40 дітей віком від 5 до 9 років з первинним ацетонемічним синдромом у періоді ацетонемічного кризу, із них 21 хлопчик і 19 дівчаток
(таблиця 1). Аналізувалася група дітей, яка додатково одержувала «Домрид» (основна
група), і група дітей, яка одержувала традиційне лікування (контрольна група).
Діагноз встановлено на підставі анамнестичних, клінічних і лабораторних даних.
Підтвердженням наявності ацетону в організмі дітей слугувала наявність ацетонурії з
визначенням кетонів за допомогою якісної проби Ланге й оцінкою отриманих результатів у плюсах від 1 (+) до 4 (++++).

Таблиця 1. Загальна характеристика хворих на ацетонемічний синдром
Значення
Показник
Основна група, n = 20

Контрольна група, n = 20

Вік, роки (М ± m)

6,1 ± 0,5

6,3 ± 0,4

Стать (Х/Д), n

11/9

10/10

Провокуючі фактори розвитку захворювання, n (%)
Інфекції

8 (40)

7 (35)

Стресові ситуації

7 (35)

3 (15)

Дієтичні похибки

3 (15)

7 (35)

2 (10)

3 (15)

Інші причини

Види терапії, n (%)
Базисна терапія

20 (100)

20 (100)

З включенням суспензії «Домрид»

20 (100)

-

Умовні позначення: (Х/Д) – хлопчики/дівчата; n – кількість дітей.

Базисна терапія дітей з ацетонемічним синдромом містила в собі: очищення кишечнику 1–2% розчином бікарбонату натрію, інфузійну терапію (5% розчин глюкози,
0,9% розчин натрію хлориду в співвідношенні 1:1 або 1:2), оральну регідратацію (розчини для пероральної регідратації, лужні напої), ентеросорбенти (ентеросгель, смекта), за необхідності системні й селективні спазмолітики. Дотримувалася акетогенна
дієта (рідкі гречана, геркулесова, манна каші на воді, овочевий суп, картопляне пюре,
печене яблуко, сухарі, сухе печиво).
Основну групу (ОГ) склали 20 дітей, які в комплексній терапії ацетонемічного кризу з урахуванням базисної терапії додатково одержували і суспензію «Домрид» по 0,25
мг (0,25 мл) на 1 кг маси тіла дитини 3 рази на добу натщесерце або за 20–30 хвилин
до їжі при відновленні ентерального харчування.
В контрольну групу (КГ) включено 20 дітей з ацетонемічним кризом, що одержували тільки базисну терапію. Групи порівняння зіставлялися за віком, статтю, тяжкістю
захворювання.
Ефективність препарату «Домрид» оцінювалася на основі динаміки регресу основних проявів ацетонемічного синдрому, таких як інтоксикація, блювота, біль у животі, апетит, спрага, розпрямлення шкірної складки, ступінь ацетонурії з верифікацією
кожного з них за тяжкістю від 0 до 3 балів (таблиця 2).
Таблиця 2. Оцінка ступеня тяжкості ацетонемічного синдрому
Клінічне трактування в балах

Клінічні симптоми
0

1

2

3

Відсутні

Незначні

Помірні

Виражені

Блювота

Відсутня

Від 2 до 5 разів

Від 5 до 10 разів

10 і більше разів

Біль у животі

Відсутній

Слабкий

Помірний

Сильний

Апетит

Збережений

Знижений

Різко знижений

Відсутній

Спрага

П'є нормально

П'є жадібно

П'є в'яло

Не п'є

Шкірна складка (розпрямлення)

< 2 секунд

2–5 секунд

5–10 секунд

> 10 секунд

Ступінь ацетонурії

Відсутній (-)

Незначний (+, ++)

Помірний (+++)

Виражений (++++)

Симптоми інтоксикації

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
До початку лікування стан дітей обох груп був порушеним. Так, виражені симптоми
інтоксикації відзначено у 13 (65%) дітей ОГ і 12 (60%) дітей КГ, відповідно помірні –
у 7 (35%) і 8 (40%). Ацетонемічну блювоту відзначено у всіх дітей з частотою більше
10 разів за добу по 3 (по 15%) дітей у кожній групі, з частотою в інтервалі від 5 до
10 разів – у 9 (45%) дітей ОГ і 8 (40%) дітей КГ і частотою від 2 до 5 разів – відповідно 8 (40%) дітей ОГ і 9 (45%) дітей КГ. Тяжкості стану відповідав і рівень ступеня
ацетонурії – від (+++) до (++++).
Тією чи іншою мірою діти відзначали болі в животі з перевагою болів помірного
характеру у 15 (75%) дітей ОГ і 13 (65%) дітей КГ. Апетит був відсутній або був різко
зниженим у 14 (70%) дітей ОГ і 16 (80%) дітей КГ, вони неохоче або взагалі не пили
рідину в 17 (85%) випадках ОГ і 15 (75%) випадках КГ, спостерігалося уповільнене
розпрямлення шкірної складки.
Провокуючими факторами розвитку ацетонемічного кризу в більшості випадків виступали інфекції, дієтичні похибки й стресові ситуації (таблиця 1).
В результаті досліджень нами встановлено, що у дітей при лікуванні ацетонемічного синдрому застосування в комплексній терапії препарату «Домрид» сприяє більш
швидкій ліквідації проявів ацетонемічного кризу й одужанню (таблиця 3). В основній
групі, у порівнянні з контрольною, швидше купірувались симптоми інтоксикації,
практично з перших годин застосування препарату зменшувалась і до 3-го дня терапії
припинялася блювота у дітей (у ГК пізніше, до 3–5 днів), швидше регресували болі в
животі та швидше відновлювався апетит, діти охоче пили рідину, відновлювався нормальний гідробаланс.
Таблиця 3. Динаміка клініко-лабораторних показників в балах при лікуванні ацетонемічного кризу у дітей основної і контрольної груп.
Симптоми

До лікування

Дні лікування
1

2
Основна група, n = 20

3

5

Симптоми
інтоксикації

2,65 ± 0,20

2,21 ± 0,22

1,90 ± 0,32

1,05 ± 0,18*

0,10 ± 0,07*

Блювота

2,00 ± 0,20

1,49 ± 0,18

0,88 ± 0,03*

0,20 ± 0,08*

0*

Біль у животі
Апетит
Спрага
Шкірна складка
(розпрямлення)
Ступінь
ацетонурії

2,05 ± 0,21
1,80 ± 0,18
2,20 ± 0,19

1,55 ± 0,22
1,51 ± 0,17
1,69 ± 0,18

0,85 ± 0,17*
1,28 ± 0,19
1,01 ± 0,06*

0,61 ± 0,09*
0,80 ± 0,08*
0,51 ± 0,08*

0,20 ± 0,08*
0,10 ± 0,07*
0,15 ± 0,06*

1,91 ± 0,19

1,40 ± 0,18

0,80 ± 0,08*

0,51 ± 0,08*

0*

2,80 ± 0,40

2,54 ± 0,21

1,66 ± 0,21*

1,10 ± 0,06*

0,15 ± 0,06*

Симптоми

До лікування

Дні лікування
1

2
Основна група, n = 20
Контрольна група, n = 20

3

5

Симптоми
інтоксикації

2,63 ± 0,21

2,31 ± 0,35

2,10 ± 0,18

1,11 ± 0,17*

0,20 ± 0,08*

Блювота

1,98 ± 0,19

1,69 ± 0,18

1,40 ± 0,18

0,82 ± 0,07*

0,10 ± 0,07*

Біль у животі

2,01 ± 0,22

1,54 ± 0,17

0,86 ± 0,07*

0,68 ± 0,08*

0,22 ± 0,07*

Апетит

1,82 ± 0,18

1,62 ± 0,18

1,33 ± 0,18

0,81 ± 0,09*

0,20 ± 0,08*

Спрага

2,22 ± 0,20

1,82 ± 0,18

1,71 ± 0,19

0,84 ± 0,08*

0,10 ± 0,07*

1,89 ± 0,18

1,71 ± 0,19

1,53 ± 0,18

0,80 ± 0,08*

0,10 ± 0,07*

2,76 ± 0,35

2,62 ± 0,18

2,11 ± 0,19

1,43 ± 0,18*

0,20 ± 0,08*

Шкірна складка
(розпрямлення)
Ступінь
ацетонурії

Примітка:
1. Діти основної групи одержували препарат «Домрид» на тлі базисної терапії, діти контрольної групи одержували тільки базисну терапію.
2. *Відмінності між показниками в групах імовірні (p < 0,05).

Статистично достовірними вже на другу добу комплексної терапії ацетонемічного
кризу із застосуванням препарату «Домрид» були: зменшення частоти блювоти і болів
у животі. Відзначалася тенденція до відновлення гідробалансу з поліпшенням питного
режиму дітей, в той же час у групі контролю – тільки на третю добу.
«Домрид» добре переносився дітьми, тільки у одного хлопчика (5%) виникли
ускладнення органолептичного характеру при застосуванні препарату, розв’язанням
яких було розведення препарату в 100 мл води й застосування його в режимі оральної
регідратації.

ВИСНОВКИ:
1. Ацетонемічний синдром у дітей – актуальна проблема педіатрії.
2. Застосування препарату «Домрид» у дітей в комплексній терапії ацетонемічного синдрому в періоді ацетонемічного кризу підвищує ефективність лікувальних
заходів.

Стаття опублікована в журналі «Здоров,я дитини» №1―2012.
Список літератури знаходиться в редакції.
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